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STRANA 2

slovostarosty
Milí čtenáři, vážení občané,
dovoluji si popřát vám příjemné zakončení
prázdnin a pěkné prožití poslední fáze léta,
dětem také co nejlepší vykročení do nového
školního roku, rodičům a učitelům potom
hodně trpělivosti.
S novým školním rokem každý dostává
příležitost hodit za hlavu ten starý a začít
s čistým stolem a pokusit se zlepšit ve škole
i mimo ni. V nabídce kroužků je možno rozšířit si vědomosti i dovednosti. Po horkém létě si užijme velmi příjemné letní počasí.
V září se opět rozjedou naplno také občanské a radniční aktivity. Z iniciativ zdola se
budeme těšit na sousedská setkání v rámci
akce Zažít město jinak 12. a 19. září. K tradičním akcím v Braníku, Podolí a Nuslích letos přibudou setkání na Spořilově, v Michli,
v Krči, na Pankráci, na Novodvorské
a v Kunraticích. Budou pokračovat i veřejná
fóra v rámci místní Agendy 21, tentokrát na
sídlišti Novodvorská i pro občany přilehlých
částí Lhotky a Krče. A vidět se samozřejmě
můžeme i na zastupitelstvu 16. 9. ve staré
radnici v Nuslích.

V tomto čísle vám přinášíme stručné výstupy z předešlých fór a debat v Podolí a na
Budějovické. Proběhla i místní setkání se starostou v Podolí, v Braníku, na Spořilově
a v Hodkovičkách. Pokračovat bude i běžecká škola a běžecký happening. Příležitostí
k setkání a výměně názorů s představiteli samosprávy bude dost.
Těším se na setkání na některé z akcí avizovaných v tomto čísle a přeji pěkný konec
léta a zajímavý a zábavný začátek školního
roku!
Petr Štěpánek,
starosta městské části Praha 4

Městská část Praha 4 a Lesy hl. m. Prahy zvou k

PozNAVANI
podzimNI
PRIrody
v lesoparku HodkovICky

stanice
MHD
Klánova

12. 9. 2015
od 10 do 18 hodin

Provedeme vás rostlinnou i živočišnou říší našich
lesů, vydáte se po stopách zvěře i za houkáním sov,
poznáte práci rybáře a nahlédnete přitom pod vodní
hladinu a seznámíte se s živočichy naší přírody, jimž
šanci na plnohodnotný život denně vrací záchranná
stanice hl. m. Prahy.
Velcí i malí návštěvníci se mohou těšit na lesohrátky
a od 15 hodin zahajujeme společné opékání buřtů.

STRANA 3

aktuálně
ZŠ Na Líše získá
multifunkční
sportoviště
Městská část Praha 4 se rozhodla vybudovat v ZŠ
Na Líše multifunkční sportoviště pro děti a veřejnost.
„Základní škola Na Líše, jako jedna z našich posledních škol, neměla vlastní moderní sportovní zázemí
pro své žáky,“ uvedl radní pro školství a mládež Jaroslav Míth (ODS) a pokračuje: „Jsem proto rád, že rada naší městské části odsouhlasila vybudování tohoto
sportoviště.“
Součástí sportoviště bude běžecký ovál s umělým
polyuretanovým povrchem délky 200 metrů, doskočiště pro skok daleký, hřiště na volejbal s polyuretanovým povrchem, hřiště na malý fotbal s umělým trávníkem 3. generace a oplocení. „Vybrali jsme zhotovitele
díla, který má všechny předpoklady moderní sportovní areál v dokonalé kvalitě pro nás postavit,“ uvedl
zástupce starosty pro investice a sport Zdeněk Kovářík (ODS) a podotkl: „Se stavbou začneme v létě a
chceme ji dokončit ještě v letošním roce. Na areál se
těší žáci naší školy a také mnoho dalších sportovců
včetně hráčů Hanspaulské ligy, která tak získá další
kvalitní prostor k rekreačnímu sportu.“ 
(red)

Připomněli jsme si
lidickou tragédii
Společenské setkání u „Záhonu 40 růží pro Lidice“ se uskutečnilo v ulici Za Zelenou liškou.
Bylo pietní vzpomínkou na zničení středočeské
obce Lidice a vyvraždění mnoha jejích obyvatel
nacisty, tragické události, od které letos uplynulo 73 let.
„Dnešní relativně blahobytný svět s ústavními
zárukami na ochranu života a majetku kontrastuje s hrůzami 2. světové války, bezpečí a prosperitu dnes považujeme za samozřejmost,“
uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice) a pokračoval: „Budu velice rád, když si při této příležitosti se mnou vzpomenete na válečné krutosti
a na děti, ženy a muže z Lidic, kteří prožili neuvěřitelnou lidskou tragédii. Třeba nám tak
spousta každodenních problémů přijde malicherná ve srovnání s jejich krutým světem.“
Pietní místo nazvané „Záhon 40 růží pro Lidice“ vytvořili v roce 1983 obyvatelé ulice

Za Zelenou liškou a blízkého okolí z neudržovaného pozemku mezi domy. Ženy a děti upravily zanedbaný prostor, zryly záhon, za finančního přispění radnice zakoupily a vysadily růže. V současné době je pietní místo v péči
městské části Praha 4. Letos radnice umístila
do záhonu kámen s pamětní deskou, která
všem kolemjdoucím připomíná tragédii Lidic
a jejich obyvatel.
„Vyhlazení Lidic, onu hrůznou událost našich válečných dějin, si na tomto místě můžeme připomínat i díky úsilí místních lidí, kteří
se v 80. letech dali dohromady a tento záhon
vytvořili. Jsme jim za to vděčni, neboť lidská
paměť je krátká a události, od kterých uplynulo
více než sedm desetiletí, se stávají součástí
dávné historie, jež už téměř nemá pamětníky,“
uvedla radní pro kulturu Adéla Gjuričová (Trojkoalice).(red)

■ V dubnu 1983 obyvatelé ulice Za
Zelenou liškou a z okolí upravili neudržovaný pozemek na pietní místo. Foto: archiv

■ Představitelé Prahy 4 Petr Štěpánek
a Adéla Gjuričová vzpomenuli tragickou lidickou událost. Foto: Zdeněk Kříž

ZE ZASEDÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 4
Rada městské části Praha 4 vyslovila nesouhlas s návrhem změny Z 2832/00 územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy. Tato změna výhradně
textové části územního plánu představuje komplexní
novelizaci regulativů prostorového a funkčního uspořádání území hl. m. Prahy s konkrétními dopady na
budoucí rozvoj městské části Praha 4.
„Všechny tyto změny mají negativní dopad na životní prostředí a povedou ke zhoršení dopravní, hlukové a imisní situace na území městské části Praha 4,“ řekl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice).
Hlavní město Praha připravilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě
veřejné zeleně. Rada MČ Praha 4 vyslovila se zněním
vyhlášky souhlas. „Vítám krok hlavního města Prahy,
které přišlo s touto iniciativou,“ uvedl radní pro životní
prostředí Ondřej Růžička (BEZPP). (red)

Navrhněte místa
pro volný pohyb psů
Návrhy s přesnou lokalizací místa a plochou minimálně 300 m2 zasílejte do 4. 9. na e-mail:
david.polak@praha4.cz, poštou na adresu Úřad
MČ Praha 4, David Polák, tiskový referent, Antala
Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo odevzdejte
v informačních kancelářích Prahy 4. 
(red)

STRANA 4

TV magazín informuje o Praze 4
Zajímá vás, co se aktuálně děje v Praze 4? Nyní máte k dispozici další zdroj informací z naší městské
části. Je jím zpravodajský televizní magazín Expres Prahy 4, který připravuje a vysílá metropolitní
televize Praha TV. Pravidelný měsíční magazín můžete sledovat například na webových stránkách
Praha TV nebo na kanálu YouTube - www.youtube.com/Praha4TV. 
(red)

Investice do zkvalitnění dětských hřišť
Městská část Praha 4 v současné době provozuje celkem
136 dětských hřišť, sportovišť a seniorparků. Tato síť vyžaduje nemalé provozní a investiční náklady v řádech
milionů korun. „Během září provedeme na vybraných
hřištích výměnu technicky nevyhovujících herních prvků a
investujeme do nových oplocení. Současně připravujeme

záměr vybavit několik areálů přístřešky, které ochrání návštěvníky před sluncem,“ uvádí radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (BEZPP) a dodává: „V reakci na klimatické podmínky pracujeme na možnosti vybavit dětská
hřiště a sportoviště vodními prvky, jako jsou pítka nebo
mlhoviště.“
(red)

aktuálně

Zástupce starosty Lukáš Zicha
převzal Branické divadlo
Branické divadlo prošlo náročnou rekonstrukcí
a nyní je připraveno na obnovení provozu. Rekonstrukci budovy financovala ze svého rozpočtu městská část Praha 4, do nutných stavebních
prací investovala částku zhruba 16 milionů
korun.
„Budova je devadesát let stará, v objektu chyběla hydroizolace, do suterénu pronikala voda
z Branické ulice, a bylo proto nutné zajistit objekt před vlhkostí,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (BEZPP), který budovu od zhotovitele
na konci července přebíral. „Do budovy zatékalo
také střechou, která byla na konci životnosti.
Nosná konstrukce stropů byla na několika místech prohnilá,“ dodává.
Součástí rekonstrukce Branického divadla bylo rovněž zhotovení nástavby pro šatnu, zkušebnu a provozní kancelář a vybudování vzduchotechnické jednotky, která je nezbytně nutná

k provozu divadla. „Jsem rád, že se rekonstrukce podařila. V současné době hledáme nového
nájemce, který bude na této oblíbené scéně
mnoha Pražanů zajišťovat divadelní provoz,“ řekl dále Lukáš Zicha. „Hledáme proto projekt,
který by spojil komunitní funkci se zajímavým
nápadem, jenž by divadlu zajistil přesah do kulturního života celého města,“ vysvětlila radní
pro kulturu a volný čas Adéla Gjuričová (Trojkoalice – na snímku).
Branické divadlo má devadesátiletou tradici.
V průběhu roku 1925 jej z vlastních finančních
prostředků vybudovali obyvatelé Braníka. Základní kámen byl položen 27. července 1924, divadlo bylo slavnostně otevřeno 2. srpna 1925.
Diváci si oblíbili koncerty klasické i populární
hudby, svoji domovskou scénu v Praze zde našlo bratislavské Radošinské naivné divadlo. (red)

Baseball i softball v Krči v české režii
Již 34. ročník Pražského baseballového týdne
v krčském areálu Eagles Praha konečně po mnohokrát opakované účasti ve finále poprvé v historii ovládly české týmy mužů i žen.
Po pěkném houslovém ceremoniálu se státními hymnami se baseballové reprezentace ČR,
Velké Británie, Německa U18 a ČR U18 pustily
do pětidenních bojů s americkými týmy. Naši
hráči zatím vyhráli turnaj pouze třikrát, z toho
naposledy v roce 2008. Největším soupeřem,
který stál v cestě, byl vítěz dvou posledních ročníků International Stars. Ten sestavil opět velmi
silný výběr, protože v něm hráli Američané
z nejvyšších soutěží v Evropě.

■ Slavnostní zahájení, včetně zahajo-

vacího baseballového nadhozu, obstaral za
MČ Praha 4 zástupce starosty Zdeněk
Kovářík (na snímku) a za americkou ambasádu Steve Kashkett, první náměstek velvyslance USA. Foto: Eagles Praha

Turnaj se hrál systémem každý s každým,
a záleželo tedy na každém utkání, protože do finále se kvalifikovaly po odehrání základní skupiny pouze dva nejlepší celky. To mělo již třetí
rok v řadě stejné obsazení, vždy Česká republika proti americkému International Stars. A průběh finále nebyl pro naše barvy příznivý. Američané dlouho vedli a ještě v polovině osmé směny naši prohrávali 3:4. Na pálce se jim ale na poslední chvíli zadařilo a skóre se obrátilo na 6:4.
Jak se ukázalo, byl to i konečný výsledek a naši
borci zvedli po dlouhých 7 letech opět trofej pro
vítěze Pražského baseballového týdne.

Ženy dovršily hattrick
Současně s baseballovým turnajem probíhá
vždy v Krči i Pražský softballový týden, který
měl na pořadu již 18. ročník. Tady se naopak
čekalo, zda naše softballové reprezentantky
prodlouží úspěšnou šňůru dvou vítězství v turnaji v řadě. Utkaly se čtyři evropské reprezentační týmy, ČR, Rakousko, Polsko a ČR U19,
proti jednomu americkému týmu AIST a silném
německému týmu Haar Disciples. Kvalita českého ženského softballu v Evropě se nakonec
potvrdila, když se ve finále utkaly ženy ČR
a ČR U19. A juniorky se nedaly, ženy vyrovnávaly až v 5. směně na 3:3, aby nakonec v další
soupeřky na pálce přehrály a zaznamenaly celkové vítězství 6:3.
Baseball a softball v Krči, to nejsou jen samotné zápasy. V charitativním utkání pro děti nemocné cystickou fibrózou se utkal tým moderátorů ČT Sport proti hercům a sportovcům Real
Top týmu Ivana Trojana a nakonec se pro děti
předávala úctyhodná částka 500 000 Kč. (red)

■ Zástupce starosty za oblast majetku Lukáš
Zicha navrhne radě nového nájemce. Foto: Praha 4

Nová forma
podpory podnikatelů
Městská část Praha 4 podporuje subjekty, které tu
podnikají. Pro zlepšení komunikace mezi radnicí
a podnikateli začal nyní fungovat nový e-mailový
kontakt podnikamevpraze4@praha4.cz, kam mohou podnikatelé a živnostníci posílat své náměty.
„Jsem nakloněn každému nápadu, který má
smysl a pomůže zároveň k rozvoji malého a středního podnikání v naší městské části,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha (BEZPP), který má na
radnici Prahy 4 v kompetenci mj. i podporu podnikání. „Mým cílem je navázat skutečnou spolupráci
mezi radnicí a podnikateli,“ dodává. 
(red)

Titul Ekoškola potřetí
do ZŠ Ružinovská
ZŠ Ružinovská 2017, kde plní povinnou školní docházku žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, úspěšně navázala na ekologické aktivity svých
žáků, jejich rodičů, učitelů a zaměstnanců školy
z minulých let, a obhájila prestižní mezinárodní
titul Ekoškola (Eco-Schools).
„Obhájený titul znamená velkou motivaci pro
naše další ekologické činnosti, kterých už teď není
málo. Všichni třídíme plasty, papír, kompostujeme
bioodpad, sbíráme baterie, elektroodpad, plastová
víčka a hliník. Během školního roku realizujeme
nejrůznější dlouhodobé i krátkodobé projekty, jeden z nich byl letos vybrán mezi deset nejlepších
v ČR,“ sdělil ředitel školy Milan Záruba. 
(red)

STRANA 5

aktuálně

Nechceme dopravní křižovatku, ale skutečné náměstí
Stop další zástavbě na náměstí mezi
Budějovickou a Olbrachtovou ulicí!
Takto se téměř jednohlasně vyjádřilo na 150 občanů Prahy 4, kteří se
koncem června zastavili v plánovacím stanu MČ Praha 4 u nákupního
atria na Budějovickém náměstí.
Ačkoliv je náměstí přirozeným
centrem městské části, sídlí zde
množství firem a společností a staví
se nové, většinou administrativní
budovy, je spíše dopravní křižovatkou než místem, kde by lidé chtěli
trávit volný čas. A to se MČ Praha 4
rozhodla změnit. Připravuje urbanistickou studii, která by měla poukázat na zdejší největší nedostatky
a vytvořit ucelenou vizi budoucího
rozvoje. „Cílem je ve spolupráci radnice, působících podniků a uživatelů zlepšit vzhled, přehlednost a pěší
prostupnost území a především vytvořit všemi přijatelná pravidla pro

další rozvoj tohoto důležitého centrálního prostoru Prahy 4,“ uvedla
Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice),
radní MČ Praha 4 pro územní
rozvoj.

Veřejný prostor pro lidi

A právě prostřednictvím mobilního
stanu se MČ Praha 4 rozhodla zmapovat názory obyvatel na budoucnost veřejného prostoru u stanice
metra Budějovická. S kolemjdoucími diskutovali zastupitelé ze všech
politických stran a školení moderátoři se jich ptali, jaká vidí pozitiva,
negativa a hrozby daného prostoru.
„Zcela dominantní hrozbou byla pro
respondenty jakákoliv další výstavba na náměstí a v okolí, která území ■ U plánovacího stanu lidé diskutovali o budoucí podobě Budějovického
dále zahustí a prohloubí problémy
náměstí. Foto: MČ Praha 4
s parkováním, hlukem a emisemi,“
okomentovala vyhodnocení podně- ciovala. Občané dále kritizovali cel- v území. V říjnu bychom se u kulatů Alžběta Rejchrtová, která akci ini- kovou zanedbanost lokality a nepo- tého stolu chtěli sejít s majiteli nemovitostí i občany a připravit podřádek a dlouho neopravené schody
klady pro urbanistickou soutěž. Již
spojující horní a dolní patro uprostřed pasáže. Rovněž postrádají bez- se nám ozvali zástupci DBK, kteří
by chtěli přispět k oživení a zkulturbariérovou dostupnost od výstupu
nění tohoto prostoru, rádi by zde
z metra až k zastávkám autobusů
v budoucnu také provozovali jara přáli by si více zeleně na samotmarky, festivaly a jiné společenskoném náměstí, více laviček a především volná parkovací místa, zvláště -kulturní aktivity. S návrhy urbanistických studií budou občané opět
pokud směřují na polikliniku. Nejseznámeni prostřednictvím našich
větší místní ostudou je zřejmě prostor u výstupu z metra u atria s ob- webových stránek a dalších setkání.
chody, jenž je ve vlastnictví hlavní- Chceme je vtáhnout do samotného
procesu rozhodování o místě, kde
ho města. To již přislíbilo havarijní
žijí a pracují, a tento plánovací stan
stav řešit na jaře příštího roku.
byl první ze série akcí v rámci míst„Podrobné vyhodnocení všech
ní Agendy 21, které se budou cíleně
podnětů občanů bude zveřejněno
týkat územního plánování v konna našem webu a předloženo jak
krétních lokalitách v Praze 4,“ uzakomisi pro územní rozvoj, tak převírá radní Alžběta Rejchrtová.  (red)
devším všem klíčovým hráčům
■ Všechny nápady a náměty se poctivě zapisovaly a třídily. Foto: MČ Praha 4

Nové přechody
ochrání školáky
V ulicích Horáčkova, V Rovinách a Květnových bojů nedávno přibyly
„zebry“. Trojice nových přechodů vznikla díky iniciativě rodičů žáků
První jazykové základní školy Horáčkova, zástupkyně ředitelky zmíněné
školy Ivany Čapkové a za pomoci Úřadu MČ Praha 4. Bylo tak završeno
tříleté úsilí všech výše zmíněných, které díky vstřícnosti pražského magistrátu realizovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Vybudování tří přechodů na přístupové cestě do školy se zvýšila bezpečnost nejen školáků, ale i místních obyvatel. „Na jednom místě, kde je
nyní přechod, došlo v minulosti k těžkému zranění dítěte. Věřím, že provedená opatření zabrání opakování této nešťastné události,“ uvedl starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice). 
(md)
■ Starosta Petr Štěpánek si prohlédl nové přechody nedaleko

školy Horáčkova. Foto: Martin Dudek
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Místní Agenda 21 se zabývá podněty občanů
Druhé veřejné fórum pod hlavičkou místní Agendy 21 (MA21) a záštitou starosty Petra Štěpánka (Trojkoalice),
určené pro občany Novodvorské, Lhotky a Krče, proběhne 9. září od 18 hodin v ZŠ Jílovská.
MA21 je program rozvoje obce (městské části),
který zavádí principy udržitelného rozvoje do
praxe a zohledňuje konkrétní místní problémy.
„Jedná se o proces vytvářený ve spolupráci s veřejností, tedy s místními občany. Lidé tak mohou mluvit do veřejné správy a podílet se na
rozvoji Prahy 4, protože radnice nemůže vědět
vše a občané ji mohou upozornit na konkrétní
problémy,“ vysvětluje její hlavní náplň předseda
komise MA21 Tomáš Hrdinka (Klub zastupitelů
hnutí ANO). Fóra postupně zavítají do všech
částí Prahy 4, takže občané celé „čtyřky“ dostanou možnost změnit k lepšímu svoje okolí.
Praha 4 byla do programu Národní síť Zdravých měst ČR, pod kterou MA21 funguje, přijata
teprve v loňském roce, a letos usiluje o kategorii D, tedy o posun o jeden stupeň výš. K tomu
je nutné splnit několik kritérií, ke kterým patří
i realizace veřejných diskusních fór.

a poté jsou předloženy k vyjádření komisím
MČ Praha 4 a příslušným odborům úřadu. „Teprve potom putují k Radě MČ Praha 4, případně
do zastupitelstva. Některé specifické záležitosti
budou dále řešeny za účasti odborníků u takzvaných kulatých stolů. Veškeré výstupy jsou následně zveřejňovány na webu Prahy 4 a také
v Tučňáku. Navíc veřejná fóra se budou na stejných místech opakovat, takže kontrola může
proběhnout přímo tváří v tvář na lince občan –
politik – úředník,“ uzavírá Tomáš Hrdinka. (red)

Výchozí myšlenky Agendy 21
• přijata na summitu OSN v Riu de Janeiru v roce
1992
• globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem
k udržitelnému rozvoji
• vychází z faktu, že velké množství problémů zmiňovaných v Agendě 21 a jejich řešení má svůj původ na regionální a lokální úrovni

Kontrola proběhne tváří v tvář
Jak tedy veřejná fóra probíhají? Na předem vytipovaném místě, jako v září v ZŠ Jílovská, se
sejdou komunální politici a úředníci odborů
Úřadu MČ Praha 4 s místními občany. „Je vybráno osm tematických oblastí, od životního
prostředí až po volný čas, a lidé k nim mohou
vznášet připomínky a podněty. Z každé oblasti
jsou potom vybrána dvě nejfrekventovanější témata a postupným hlasováním i prostřednictvím časopisu Tučňák vykrystalizují nejpalčivější problémy dané čtvrti. Ty se městská část
právě vstupem do MA21 zavázala postupně řešit,“ říká Tomáš Hrdinka.
Samozřejmě, nelze očekávat, že k nápravě
problémů dojde například během týdne. Proces
vyhodnocení podnětů trvá přibližně čtvrt roku

■ Na veřejných fórech se občané mohou podněty a nápady podílet na rozvoji Prahy 4. První z nich
proběhlo v Podolí. Ilustrační foto: Praha 4

Co trápí
OBYVATELE v Podolí?
Z premiérového veřejného fóra pod hlavičkou MA21
v Podolí vykrystalizovala témata, která místní občané
chtějí s pomocí radnice vyřešit co nejdříve. Podle následného hlasování prostřednictvím anketního kuponu
v Tučňáku bylo určeno toto pořadí důležitosti: 1) vyhodnotit a upravit stávající jednosměrný režim
v Podolí, 2) nezastavovat zelené plochy v lokalitě Podolské schody, 3) vyřešit parkování
s ohledem na mimopražské řidiče, 4) zajistit
úklid v ulicích, chodníky jsou bez údržby, 5) zajistit úklid psích exkrementů, 6) zvýšit počet
policistů/strážníků v ulicích, 7) využít břehy Vltavy pro rekreaci obyvatel a kulturu.
„Celkem lidé vybrali 17 témat, kterým se budou
věnovat příslušné radniční komise, odbory úřadu
a posléze i Rada MČ Praha 4,“ uvedl zastupitel Tomáš Hrdinka. 
(md)
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Střípky horkého léta
To se zas v létě událo věcí,
panečku, a pak že okurková
sezóna! Hned v červnu jsem
dostala za uši. Od čtenářů,
jimž se má odpověď na minulou anketní otázku zdála býti
oslavou kouření. Proto upřesňuji, že tomu tak opravdu,
ale opravdu není. Mou snaKLÁRA CINGROŠOVÁ, hou je upozorňovat na plíživé
omezování naší svobody forzastupitelka
mou různých příkazů, zákazů a špehovacích metod. Zákaz kouření v hospodách je jen jedním článkem řetězu, kterým se
nás stát snaží uvázat u trnože…

Na začátku července udeřila vlna veder, jako
na potvoru zrovna v době, kdy byla na Spořilově
v důsledku oprav uzavřena jedna z hlavních silnic. Za vedro samozřejmě nikdo nemůže, ale
chtělo by to alespoň bazální a hlavně včasnou informovanost pořadateli akce, jistě by pak značná
část Spořilováků od Hlavní plánovala své aktivity
tak, aby ve vzniklé plynové komoře pobývala co
možná nejméně. Snad se po nabytých zkušenostech dočkáme konečně zlepšení, doufali jsme.
A ejhle, nebylo tomu tak! Na konci července začaly zas zcela bez varování frčet kamiony Spořilovskou oběma směry. A zas do toho tropy, samozřejmě. Další překvápko pro Spořilov i radnici. A vysvětlení provedených změn? Prevence

■ Spořilovskou
opět zaplavily
kamiony.
Ilustrační foto: archiv

komplikací na „hustě obydlené“ Jižní spojce. Takový smysl pro humor od magistrátních úředníků jistě málokdo čekal. Jako věčný optimista
jsem ale přesvědčena, že se po letních událostech a masivních protestech lidí postižených
Spořilovskou dostane této oblasti konečně už
vlídného zacházení. Viděla bych to například na
výměnu autobusů za elektrobusy, jejich zkušební provoz právě v Praze započal…

Žije v Praze 4 mamut?
A už je tady na Čtyřce máme taky! Koho? No přece běžence! Potkala jsem je onehdá v lesíku za
domem při bio breaku (no prostě si tam byli odskočit). Jsem zvědavá, čím se budou v zemi, kde
zakotví, živit. Nevypadali zrovna jako skupinka
jaderných inženýrů na procházce Prahou. Taky si
nevzpomínám, že by mi rukou kdy prošlo něco
made in Eritrea. No, a ti jejich „průvodci“, to bylo
evidentně taky pár správných chlapů…
Jo, a pozor, běhá nám tu někde mamut! Nic
menšího totiž takovou hromadu, které se pravidelně na chodníku vyhýbám, vyprodukovat nemůže. Patrně bývává doprovázen i mláďátky.
Tak až ho potkáte, dejte mi prosím vědět, pokusím se mu domluvit. Novou psí vyhlášku si asi
těžko sám přečte a páníčka, chudák, určitě nemá. Ten by po něm totiž jistojistě uklidil…
Klára Cingrošová (ODS), zastupitelka MČ Praha 4

Čekání na koupaliště Lhotka se protahuje
Ke koupališti na Lhotce má
spousta mých známých osobní
vztah. V dávných i ne tak dávných letech tam trávili mnoho času, a to nejenom o víkendech. Dalo se tam krásně
zaplavat, ale i zasportovat, třeba zahrát nohejbal, a dobře se
najíst. Uprostřed velkoměsta to
bylo místo plné zábavy a odPETR HORÁLEK,
počinku. Nyní se už rok plánuzastupitel
je návrat kdysi tolik oblíbeného koupaliště. Čekají na to nejenom rodiče s dětmi a senioři, ale troufám si říct, že všichni obyvatelé ze širokého okolí včetně sídliště Novodvorská a Krč.

Peníze na stavbu v rozpočtu jsou.
Proč se nevyužijí?
Obnovené koupaliště bych uvítal pokud možno
bez doprovodných monstrózních staveb. Samozřejmě například proti stánkům a restauracím
nic nemám. Koupaliště by ale mělo v první řadě
sloužit návštěvníkům. Sociální demokracie považuje znovuobnovení koupaliště Lhotka za klíčovou prioritou. Dokázali jsme to i tím, že naši
zastupitelé loni v srpnu hlasovali pro koupi tohoto zanedbaného areálu od soukromého vlastníka – na rozdíl od jiných zastupitelů, kteří dnes

STRANA 8

vládnou radnici Prahy 4. I při sestavování rozpočtu na letošní rok naši členové v radě a ve finančním výboru bojovali za to, aby na tuto akci
byla vyčleněna odpovídající částka.
Potom se v březnu rozpadla koalice a v rozpočtu se u kolonky koupaliště Lhotka objevila
menší suma. No, budiž. Ale další tři měsíce se
nedělo prakticky nic! Teprve v červenci rada
schválila zakázku v rozsahu asi 2,4 milionu korun včetně DPH aspoň na úpravu oplocení a demolici starých objektů. Na výstavbu samotného
koupaliště si patrně budeme muset počkat nejméně do příštího roku, ačkoli peníze na ni
v rozpočtu na rok 2015 jsou.

Chceme se koupat, ne hádat
Zdůrazňuji to proto, že jsem si v letním Tučňáku
přečetl výroky bývalého starosty, pana Pavla Caldra. Ten naznačil, že za zpožděním s výstavbou
koupaliště stojí bývalé vedení. Byla to snad kritika jeho kolegů z Trojkoalice, kteří od listopadu
2014 do března 2015 také seděli v radě spolu
s ČSSD a TOP 09? Jenže minulá koalice pracovala
jen čtyři měsíce a navíc od 1. ledna trvalo rozpočtové provizorium, kdy žádnou investiční akci nelze začít, zejména proto, že na ni nejsou schválené peníze. Místo toho se můžeme ptát, co nová
koalice udělala pro obnovu koupaliště od března
do června letošního roku. A co dělá teď.

■ Letošního úklidu areálu koupaliště Lhotka
se účastnili i členové ČSSD: (zleva) Petr Pravda,
Petr Horálek, Petr Kyslík, Pavel Kadleček a Libuše
Pešlová. Foto: ČSSD

Jsem si ale jistý, že obyvatele Prahy 4 politické tahanice a přestřelky na radnici příliš nezajímají. Chtějí si zaplavat, dovádět s kruhem i bez,
řachat se ve vodě, číst si knihu nebo časopis pod
stromem a nechat se osvěžovat vánkem z vodní
hladiny nebo čerstvě otevřeným pivem či limonádou. A já to vidím stejně. V tropicky rozpáleném velkoměstě nám totiž letos v létě koupaliště
na Lhotce pořádně chybělo.
Petr Horálek (ČSSD), zastupitel MČ Praha 4

názory

Má dnes manželství ještě smysl?
Stále více se v dnešní společnosti objevují páry, které hledají odpověď na otázku, zda
vstoupit do manželství, nebo
zvolit společný život bez uzavření sňatku. Důvodů, proč
se někteří váhají oženit, respektive vdát, je mnoho. Nejčastěji však zazní některý
z následujících postojů: „MáJana niklová,
me se rádi, chceme spolu žít,
zastupitelka
ale papír nepotřebujeme.
Svatba, nebo rozvod jsou finančně náročné. Institut manželství je příliš komplikovaný a vyžaduje právní závazky.“
Přes všechny uvedené námitky si myslím, že
sňatky mají stále smysl a možná, že dnes větší
než před lety. Páry, které uzavírají manželství,
jsou stabilnější než ty, které spolu žijí zcela neformálně. V okamžiku sňatku dávají snoubenci
jeden druhému slavnostní slib, že si na společné
cestě životem zachovají lásku, úctu a věrnost.
Vážné úmysly jsou tak stvrzeny nejen před
svědky, ale i před dalšími lidmi. Veřejně učiněný
závazek se podle mého názoru lépe dodržuje,
protože člověk cítí větší závaznost, zodpovědnost za druhého i povinnost danému slovu dostát. A právě tyto morální hodnoty pomáhají
problémy ve vztahu řešit, a ne od nich utíkat při

první příležitosti. Ve srovnání s nesezdanými
páry zajišťuje navíc svatba manželům jistá privilegia, jako je například společné jmění, dědictví,
v případě úmrtí vdovský důchod a další jistoty.
Tím nejkrásnějším vrcholem celého společného
života se po letech může stát svatba stříbrná,
zlatá nebo diamantová.

■ Nuselská radnice je vyhledávaným obřadním místem. Ilustrační foto: Zdeněk Kříž

Sňatky na radnici nebo v zámku
Společný život bez svatby nemá žádné zaštítění
a odráží těkavou realitu dnešní doby. Jaký způsob života s partnerem nakonec zvolí, je nicméně svobodnou volbou každého. Ať už páry žijí
v jedné domácnosti bez uzavření sňatku, vstoupí
do manželství na radnici nebo také ve svatostánku, důležitá je skutečnost, že léty prověřený institut manželství stále platí a pro většinu lidí plní
svoji funkci dobře, zejména při výchově dětí.
Naše městská část má v prostorách historické
Nuselské radnice bezesporu jednu z nejhezčích
obřadních síní v Praze. Snoubence můžeme na
požádání oddat i na jiných místech Prahy 4, jako
je například přírodní areál Šeberák, Krčský zámek nebo secesní Villa Voyta. V letošním roce
od ledna do července bylo provedeno 183 občanských sňatků, svůj novomanželský slib obnovilo po padesáti letech pět párů a po šedesáti
letech dva páry.
Stát u zrodu nového manželství je pro mne jeden z nejmilejších zážitků v práci zastupitelky.
Myslím, že stejně to cítí i mé dvě kolegyně, zástupkyně starosty Iva Kotvová a zastupitelka
Drahoslava Krejčová, které též působí jako oddávající v Praze 4.
Jana Niklová (Trojkoalice), zastupitelka MČ Praha 4
a předsedkyně finančního výboru

Chceme a budeme lépe hospodařit s vodou
Letošní tropické prázdninové
počasí dalo za pravdu všem,
kteří dlouhodobě upozorňují
na to, že naše moderní společnost nehospodaří dobře se
zdroji vody. V letních měsících u nás v posledních letech
obvykle prší málo, a když konečně přijdou srážky, často
v podobě přívalového deště,
ondřej růžička,
napáchají v horším případě
radní
škody na majetku, v tom lepším odtečou bez užitku do kanalizace.
Kvůli nedostatku srážek dochází k úbytku
jak povrchových, tak i podzemních vod a tuto
situaci je nutné neodkladně řešit. Poměrně
snadným řešením je vybudování podzemních
akumulačních jímek, kde se v době příznivých
srážkových podmínek i nárazových dešťů voda
zadrží.
Naše městská část se rozhodla zareagovat na
dlouhotrvající sucho a jako správný hospodář
začne v zájmu ochrany životního prostředí
a lepšího hospodaření s vodou budovat retenční nádrže pro zadržování dešťové vody. Ta pak
může být využita jako užitková voda mimo jiné
pro zalévání zeleně, kropení ulic nebo splachování toalet. Praha 4 se tak může stát průkopníkem v péči o vodu.

Pilotní projekt bude
ve čtyřech školách
V pilotním projektu vybuduje městská část podzemní retenční nádrže pro dvě základní a dvě
mateřské školy, konkrétně pro ZŠ Kavčí hory,
ZŠ Jílovská, MŠ Kaplická a MŠ V Zápolí. Zachycená dešťová voda bude v tomto případě využita
především na splachování na toaletách, což může přinést až 50procentní úsporu veškeré spotřeby vody v těchto školských zařízeních, v době
sucha mohou navíc zadrženou vodou zalévat
stromy, záhonky a jinou zeleň.
Ředitelé škol Helena Pondělíčková, Libuše Tomanová a Josef Smetana tento pilotní projekt
uvítali, což mne nesmírně těší, protože kromě
úspor může vybudování retenčních nádrží a šetření s pitnou vodou přinést i důležitý výchovný
efekt při působení na nejmladší generaci našich
obyvatel. Nezůstaneme však jen u pilotního projektu ve školských zařízeních. Praha 4 bude touto cestou hledat řešení i pro závlahu městské
zeleně.
V naší městské části máme mnoho hezkých
parků a zelených ploch s vysazenými stromy,
keři a květinami, které se v horkém počasí bez
vydatné zálivky neobejdou. Uvažujeme proto
o vybudování velkoobjemových retenčních nádrží i pro potřeby městské části. Nádrže zachytí
dešťovou vodu a tu bychom využívali k zalévání

zeleně, kropení ulic, ale také ke zvyšování adheze půdy na území naší městské část. Jde o to,
aby půda více vody vsakovala a nedocházelo
ke splavení vody z povrchu.
Budeme na to muset najít prostředky v rozpočtu městské části, ale výraznou finanční pomocí může být dotace na péči o vodu z fondů
Evropské unie a České republiky.
Ondřej Růžička (BEZPP),
radní pro oblast životního prostředí

■ Do podobné jímky se bude zachytávat
dešťová voda. Ilustrační foto: wikipedia.org
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Sultanát Omán a Praha 4 se chtějí stát
„chytrými“ městy
Organized by

OMAN

SMART CITIES
CONFERENCE

Sousloví „Smart Cities“ je dnes nejskloňovanějším politickým programem starostů celého světa. Každý chce mít své město nebo městskou
část co nejchytřeji řízenou, jak z hlediska dopravního provozu a nezávislého fungování každé budovy, tak s důrazem na ekonomickou
úspornost, bezpečnost a udržitelnost, vše s důrazem na zvyšování kvality života místního
obyvatelstva.

■ Sultán Qaboos Bin Said, král

Sultanátu Omán, který bude v roce 2016 hostit konferenci o Smart Cities.
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Zástupce starosty
MČ Praha 4 Lukáš Zicha (BEZPP) již 9. června
zorganizoval v prostorách radnice na Budějovické besedu o návrhu konceptu programu
Smart Cities pro MČ Praha 4 (Chytrá Praha 4),
na které s našimi politickými zástupci diskutovali nejpovolanější čeští experti, vedení děkanem Fakulty dopravní ČVUT v Praze profesorem Miroslavem Svítkem.
Brzy nato se ve dnech 24.–25. června v Praze
uskutečnila první velká mezinárodní (ve střední
a východní Evropě) konference Smart Cities Prague 2015, která jen několik hodin po svém zakončení zaujala pozornost i nejvyšších autorit
OSN, sídlících v čínské Šanghaji. Zastupitel Prahy 4 Ivo Vaněk (ANO2011) na konferenci představil program Better Cities For Better Life, jehož
je pro celý svět autorem.
Prahu na pozvání Ivo Vaňka navštívila architektka Porie Saikia-Eapen, generální ředitelka
sekce udržitelného rozvoje dopravy v souladu
se životním prostředím Dopravního podniku
města New York. Ta se sešla s Lukášem Zichou
a společně probrali program Chytré Prahy 4.
„Porie Saikia-Eapen byla myšlenkami zástupce
starosty tak nadšená, že mu navrhla při zpracování konceptu pomoc a osobní spolupráci.
A aby problémy radnice MČ Praha 4 pochopila
co nejlépe, strávila půl dne v jejím hlavním sídle v ulici Antala Staška,“ uvedl Ivo Vaněk, který
se společně s Lukášem Zichou zúčastní příští
rok v říjnu Omán Smart Cities konference 2016.
Ta se uskuteční v hlavním městě Sultanátu

www.omansmartcities.com

■ Zástupce starosty MČ Praha 4 Lukáš

Zicha s Porií Saikia-Eapen po skončení jednání v Senátu Parlamentu ČR. Foto: IV
Omán a zástupce starosty Lukáš Zicha zde
představí koncept programu Smart Prague 4.
Za rok se tak v listopadovém čísle Tučňáka dozvíme, jak Praha 4 v globálním měřítku celosvětové konkurence uspěla.
(red)

Park na Roztylském náměstí nabízí zábavu i osvěžení
Letošní nadprůměrně horké léto lákalo Pražany na koupaliště, plovárny a jiné vodní plochy. Pro občany Spořilova se
místem pro letní osvěžení stal park na Roztylském náměstí.
Nově vybudovaný vodní prvek si okamžitě oblíbili především rodiče s dětmi, pro které je volně přístupný vodotrysk
lákavou atrakcí. „Jsme velice rádi, že můžeme našim občanům nabídnout to, co je v evropských metropolích běžné –
moderní parkovou plochu pro rekreaci a odpočinek,“ říká
radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (BEZPP). Vedle
vodních prvků nabízí Roztylské náměstí také dětská hřiště
pro všechny věkové kategorie a sportoviště. Travnaté plochy jsou pod závlahovým systémem, takže i v letních měsících je kvalita trávníku vysoká. „Naším cílem je i nadále
zvyšovat komfort návštěvníků parku. Na přelomu srpna
a září budou ve zkušebním provozu občanům k dispozici
lehátka, tak jak je tomu například v parku Na Pankráci.
Tím však naše plány nekončí. Rádi bychom zde v příštím
roce rekonstruovali a zpřístupnili bývalý protiletecký kryt
a v jednání je i investice do pěších komunikací v rámci celého náměstí,“ uzavírá Ondřej Růžička. (red) ■ Především děti uvítaly v horkém létu vodní kapky. Foto: Praha 4
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Začátek školního roku je za dveřmi
Praha 4 jako zřizovatel 23 mateřských a 20 základních škol stojí na samém prahu
vzdělávací etapy, která hraje rozhodující roli v tom, jaké se dětem vštěpí základy
vzdělání, zodpovědnosti, systému a společného sociálního soužití.
Co nového městská část Praha 4 připravuje v nastávajícím školním období a jak vzpomíná na
svoje školní léta, to Tučňáku prozradil radní pro
školství a mládež Jaroslav Míth (ODS).
„I když bylo léto pekelně horké, stejně se nám
zářijovou optikou zase zdá být strašně krátké
a rychlé. Ano, je to tak, začíná opět kolotoč pravidelného ranního vstávání, rychlých snídaní,
přetahování o koupelnu, dopravních špiček
a hlavně chození do školy. Září to skutečně nemá s oblibou jednoduché, a i kdybychom školy
přes léto všechny pozlatili a učitelé připravili sebelepší vzdělávací program, stejně budou skončené prázdniny a léto lepší a chtěnější než blížící se podzim a škola. Snad jen část prvňáčků,
kteří zatím o škole mají jen mlhavé představy, se
tam s vidinou překonání dalšího milníku k dospělosti těší.
Tímto životním obdobím jsem si prošel také,
a proto zde nebudu pět ódy ani superlativy o zahájení nového školního roku. Ne, začátek září
jsem skutečně neměl nikdy rád. Vzdělání však
patří k nejdůležitější životní investici a předzna-

menává nás pak na celý život. Berme to proto jako nezbytnou skutečnost a snažme se my i naše
děti, abychom si z té investice vytěžili co nejvíc
a s co nejmenší újmou na psychické pohodě.“

Zlepšujeme prostředí ve školách
Školka a škola jsou většinou prvními místy, kde
se děti socializují v diverzifikované skupině vrstevníků, a je tak velmi důležité, aby nabídka základního vzdělání v místě bydliště byla dostupná a kvalitní a nebylo nutné dítě umisťovat složitě do škol vzdálených od jemu známé lokality
a kamarádů.
„Pro našich 3 571 dětí mateřských škol
a 9 327 žáků základních škol (z toho předpokládaný počet prvňáčků 1 477) bylo zapotřebí připravit všechny třídy a vnitřní i venkovní prostory
našich škol tak, aby se v nich dětem dobře učilo
i hrálo. Snažíme se stále zlepšovat útulnost v našich školách, proto během prázdnin školy a školky nebyly opuštěnými objekty, naopak prošly řadou oprav a rekonstrukcí, které ve svém souhrnu
představují investici přibližně 115 mil. Kč. Napří-

klad jen na výmalbu škol byla vyčleněna částka
tři mil. Kč (největší v historii).
Školu ale vedle budovy tvoří hlavně učitelský
sbor a jím poskytovaná kvalita výuky. Zde vidím
do budoucna velký prostor, jak se vyrovnat s integrací hendikepovaných žáků, zavést do škol
zpestřující inovativní metody, jako je například
matematika prof. Hejného nebo splývavé čtení
Sfumato a mnohé jiné. Chceme podporovat finančně výuku plavání, školy v přírodě i lyžařské
výcvikové kurzy. Nabídneme také netradiční formy vzdělávání jako Montessori a Waldorfská
škola.
K dosažení tohoto cíle musíme být také připraveni nad rámec standardního financování
podpořit z rozpočtu Prahy 4 i odměňování kvalitních pedagogů, aby pro ně bylo získání zaměstnání ve školách Prahy 4 cílovou „DOBROU
ADRESOU“. Toto musí být dlouhodobě sledovaný strategický cíl naší městské části, který chci
v nejbližší době začít naplňovat.
Prázdniny jsou za námi, povinnosti před námi. Všem bych tedy rád popřál hodně síly, úspěchů, odhodlání a vytrvalosti a za nás všechny
slibuji, že se budeme maximálně snažit, abychom k jeho zdárnému zdolání co nejvíce přispěli,“ říká Jaroslav Míth.
(red)

Kurzy češtiny pro cizince z Prahy 4 se těší velkému zájmu
V posledním čísle časopisu Tučňák (červenec/
srpen) informovala MČ Praha 4 o plánované realizaci kurzů českého jazyka pro cizince žijící na
území MČ Praha 4, které budou v rámci projektu „Češtinou k integraci“ probíhat od září do
prosince tohoto roku.
Integrační centrum Praha, o. p. s. (dále jen
ICP), které má pořádání kurzů na starosti, s po-

těšením konstatovalo, že zveřejnění informací
o jejich konání v časopise Tučňák se setkalo ze
strany cizinců z Prahy 4 s velkým zájmem.
„Zvolená metoda propagace se ukázala být velmi účinnou a pro realizaci kurzů to byla velká
pomoc,“ uvedl Ondřej Knybel, integrační pracovník z pobočky ICP v Praze 4. „Po zveřejnění
informací o kurzech v časopise a později ta-

ké na facebookové stránce městské části nás
oslovilo velké množství zájemců. Zcela se zaplnily kurzy pro slovansky i neslovansky hovořící,“ konstatoval Ondřej Knybel.
V současnosti už tak zbývají volná místa jen
v kurzech určených Vietnamcům, na něž je možné se registrovat prostřednictvím e-mailu: praha4.
info@icpraha.com nebo na tel.: 775 771 944.(red)

Psí vyhláška vzbuzuje vášně
Vedení naší radnice připravuje připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy.
Rada MČ Praha 4 všechny podněty zpracuje a zašle magistrátu, který dokončí proces
zavedení této důležité a dlouho chybějící normy. Vyhláška ještě zdaleka nevstoupila
v platnost a již vzbuzuje vášně…
„Existuje mnoho úhlů pohledu, jak je možné na vyhlášku nahlížet. Ze strany ‚pejskařů‘
lze vidět šikanu, ‚nepejskaři‘ mohou vidět nástroj k tomu, jak s majiteli psů pořádně
zatočit,“ říká radní MČ Praha 4 Zdeněk Pokorný (BEZPP).
V současné době, přestože to málokdo ví, platné právní normy neumožňují volný pohyb psů na většině zelených ploch území hlavního města. Současně si mnoho majitelů
psů není vědomo toho, že by měli po svých miláčcích uklízet a vodit je na vodítku.
„Nově připravovaná vyhláška by se neměla stát pouze nástrojem pro to, aby bylo
možné postihovat ‚pejskaře‘, kteří se svým povinnostem vyhýbají. Jsem přesvědčen, že
většina majitelů psů je slušných, chodí venčit se sáčkem v kapse a pustí psa jen tam,
kde vědí, že ho mají pod kontrolou. Pro ně se nic zásadního nemění, kromě toho, že
vyhláška přinese určitou svobodu, a to nejen jim. Stejně jako v jiných evropských městech vzniknou po jejím zavedení plochy, kde se budou moci psi volně pohybovat. Ne-

bude se jednat o něco světoborného, pouze na
místech, kde již ‚páníčci‘ své psí miláčky v současné
době venčí, bude jasně definovaná plocha pro volný
pohyb psů,“ přibližuje radní.
Pomozte vybrat výběhy
Kromě velkých rozlehlých ploch, kde to nebude
nutné, se na menších plochách ohradí vymezený
Ilustrační foto: archiv
prostor, kam bude možné psa vypustit. „Jsem přesvědčen, že to bude i pro samotného majitele psa příjemnější, když si bude vědom toho, že pes v tomto výběhu nemůže pokousat dítě, případně ho nesrazí projíždějící cyklista. Majitelé psů také budou daleko více motivováni, aby hromádku po svém miláčkovi uklidili. My ostatní se pak můžeme těšit na čisté parky, kde si bez rizika roztáhneme deku. Než se dostaneme do této fáze, bude nás to stát hodně úsilí, ale nebude
to možné bez tolerance a podpory veřejnosti. Budeme rádi, když se s námi podělíte
o své názory a pomůžete nám vybrat vhodná místa pro psí výběhy. Každý názor nás
(red)
zajímá a budeme se mu věnovat,“ uzavírá Zdeněk Pokorný.
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senioři
SENIOŘI OSLAVÍ SVÁTEK
V KC NOVODVORSKÁ
MČ Praha 4 připravila pro své seniory posezení
s hudbou k poslechu i tanci v rámci cyklu Neseďte
doma, přijďte za námi. Setkání pod názvem Senioři
jak víno se bude konat 1. října od 14.00 hod.
v Kulturním centru Novodvorská a bude věnováno
oslavě svátku seniorů. Je připraven kulturní program, občerstvení a malý dárek k jejich velkému
dni. Vstupenku je možné si vyzvednout ve čtvrtek
24. 9. od 8.00 do 8.30 hod. v přízemí Úřadu MČ
Praha 4, Antala Staška 2059 na přepážce č. 34
(red)
(vlevo od podatelny). 

Pouť v Domově
pro seniory Krč
Při příležitosti rozloučení s létem se v zahradě Domova pro seniory Krč v Sulické ulici uskuteční ve
středu 9. září od 14 hodin již 11. ročník Sulické
poutě. Návštěvníci mají možnost užít si zábavy na
střelnici a ve věštírně. Ve stáncích se budou prodávat grilované špekáčky, keramické výrobky, perníčky, turecký med a další pochutiny. K tanci a poslechu bude hrát několik hudebních skupin. Přijďte se
pobavit, a pokud budete mít zájem, domov pro seniory pro vás připravil ve stejném termínu také den
(red)
otevřených dveří. 

NABÍDKA SENIOR
HOBBY KLUBU
Pravidelné aktivity:
Út 10.00–11.00 hod. Veselý trénink paměti v přízemí pavilonu A. Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4.
Vstup 20 Kč. Zahájení 15. 9.
12.30–14.00 hod. Počítač pro úplné začátečníky
v I. patře pavilonu A. Hobby centrum. Vstup 20 Kč.
Zahájení 22. 9.
17.00–18.00 hod. Kurz relaxace klub Amfora, Pujmanové 9. Vstup 20 Kč. Zahájení 22. 9.
Čt 9.00–10.00 hod. Počítač pro úplné začátečníky
v I. patře pavilonu A. Hobby centrum. Vstup 20 Kč.
Zahájení 24. 9.
10.00–11.00 hod. Počítač pro mírně pokročilé
v I. patře pavilonu A. Hobby centrum. Vstup 20 Kč.
Zahájení 24. 9.
16.00–17.00 hod. Praha známá i neznámá – setkávání se nad historií Prahy a procházky zajímavými místy dějin Prahy. Klub Amfora. Vstup 20 Kč.
Zahájení 24. 9.
Připravujeme:
3. 10. 8.00–20.00 hod. Jednodenní výlet do Míšně.
Komentovaná prohlídka nejstarší evropské porcelánky
a procházka centrem města, osobní volno. Cena
750 Kč.
Na akce je omezený počet míst, proto je nutná
rezervace v klubu Amfora (tel. 241 731 510,
linka 21 nebo 602 507 510).

STRANA 12

S babičkou a dědou
se strašidel bát nemusíte
Senioři s vnoučaty do 10 let se vydají do světa pražských
pověstí, kde se setkají tváří v tvář s duchy a přízraky staré
Prahy. Těšit se můžete jednak na hodinovou prohlídku
Muzea pověstí a strašidel, jednak na hodinovou procházku
se strašidelným průvodcem zapadlými uličkami a kouty
staré Prahy. A to není všechno, při procházce totiž můžete
narazit i na skutečná strašidla! Sraz je 29. 9. v 15.00 před Muzeem pražských pověstí a strašidel,
Mostecká 18, Praha 1. Vstupné činí pro děti do 6 let 50 Kč; děti nad 6 let a senioři 90 Kč. Přihlášky
se přijímají na bezplatné lince 800 100 128 od 21. 9. 
(red)

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH MČ PRAHA 4
září
Albrecht z Valdštejna – legendární postava
30leté války – procházka Valdštejnskou zahradou
s průvodcem
Trojský zámek – prohlídka s průvodcem
(opakování)

10. 9. od 10.00 h.,
sraz v atriu metra A
Malostranská
10. 9. od 14.00 h.,
sraz před vchodem
do zámku
Colloredo Mansfeldský palác – 2x prohlídka 15. 9. od 10.00
s průvodcem
a 14.00 h., sraz před
vchodem – Karlova 189/2,
Praha 1 – Staré město
Kurzy trénování paměti – 4 pětitýdenní kurzy Od 23. 9. nebo 5. 10.
v sále Nuselské radnice,
Táborská, 2. patro
Cyklus 4 na téma Utajené a méně známé
17. a 24. 9. od 10.00 h.,
prostory Prahy – 4. prohlídka kostela sv. Marti- sraz před vchodem do
na ve zdi
kostela, Martinská 8, P 1
Zápis do PC kurzů pro seniory – začátečníci 21.–22. 9. 9.00–12.00 h.
i pokročilí
a 13.00–16.00 h., velký
sál Nuselské radnice, Táborská, 3. p.
Pražské mosty – procházka s průvodcem
24. 9. od 14.00 h., sraz
u Štefánikova mostu na
konci ul. Revoluční
Břevnovský klášter – prohlídka s průvodcem 29. 9. od 10.00 h., sraz
(opakování)
před vchodem do kostela

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 2. 9. – 35 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 2. 9. – 35 míst; snížené vstupné 30 Kč
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 7. 9. – 2x 35 míst;
snížené vstupné 30 Kč
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 9. 9. od 8.30 hod.;
4 x 18 míst
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 14. 9. – 2x 30 míst
nutno přijít osobně s vyplněnou přihláškou; 21. 9. začátečníci,
22. 9. pokročilí
přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 14. 9. – 35 míst

přihlášky na bezpl. linku
800 100 128 od 21. 9. – 35 míst;
snížené vstupné 50 Kč/os
29. 9. od 15.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
před Muzeem pražských 800 100 128 od 21. 9. – celkem
pověstí a strašidel, Pra- 35 míst, vstupné děti do 6 let 50 Kč,
děti nad 6 let a senioři 90 Kč (dospěha 1, Mostecká 18
lí: 120 Kč)

S babičkou a dědou se strašidel bát nemusíte – pražská strašidla, legendy a pověsti – vycházka + prohlídka Muzea pražských pověstí a strašidel – pro děti (do 10 let) a jejich prarodiče (rodiče)
říjen
Neseďte doma, přijďte za námi (5) – Senioři 1. 10. od 14.00 h.,
jak víno – oslava Dne seniorů při skleničce vína KC Novodvorská
s hudbou k tanci i poslechu; tombola

výdej vstupenek 24. 9. od 8.00 do
8.30 h., přepážka č. 34 (vlevo od podatelny), přízemí MČ Praha 4, Antala
Staška – 160 míst
Klementinum – prohlídka s výkladem (2 x)
6. 10. od 12.30
přihlášky na bezpl. linku
a 13.30 h., sraz
800 100 128 od 21. 9. – 2x 25 míst,
na nádvoří
snížené vstupné 100 Kč
Říkali mu Koňský trh… o historii a význam8. 10. od 10.00 h., sraz přihlášky na bezpl. linku
ných objektech Václavského náměstí
pod sochou sv. Václava
800 100 128 od 30. 9. – 35 míst
Jak zvládat v každodenním životě komuni- 8. 10. od 14.00 h., ma- přihlášky na bezpl. linku
kačně náročné a stresové situace s nácvikem lý sál Nuselské radnice
800 100 128 od 30. 9. – 50 míst
asertivních technik

senioři

Čestný občan Prahy 4 Jiří Barták oslavil
76. narozeniny
Dne 13. června oslavil čestný občan Prahy 4
profesor Jiří Barták 76. narozeniny. Poblahopřál
mu zástupce starosty MČ Praha 4 Lukáš Zicha
(BEZPP) a během příjemné snídaně si na radnici
popovídali o profesorových začátcích v geotechnice. Rozhovor se stočil i na kritizovanou stavbu
tunelu Blanka. „Není problém v kabelech, ale
v provedení spádu, kdy voda neodtekla pryč, ale
zůstala stát v prohlubních,“ vysvětlil problém
pan profesor a dodal: „Předpokládám, že do pár
měsíců bude tunel Blanka v provozu.“ A jak ještě
podotkl, hlavně by se měly dokončit okruhy pro
dopravu, a to tzv. vnitřní a vnější, jako je to například v Londýně. Hlavnímu městu by komplexní vyřešení dopravy moc pomohlo. Jsme hrdí, že
v Praze 4 bydlí tak významné osobnosti, a přejeme panu profesorovi hodně zdraví a další úspěchy v jeho náročné, ale zajímavé profesi.  (red)

Seznamte se
s počítačem pomocí
individuální výuky
Po prázdninách zahajuje kunratický PC klub pro zdravotně postižené v bezbariérovém objektu individuální
počítačové kurzy, do nichž se můžete hlásit již nyní.
Osoby se zdravotním postižením zaplatí 300 Kč, senioři od 400 do 600 Kč, se slevami mohou počítat ženy na mateřské a děti, pokud je absolvují jako
doučování.
V současnosti v klubu, jehož činnost podporuje
MČ Praha 4, probíhá do 23. 9. výstava obrazů seniorů. 
(red)

■ Zástupce starosty Lukáš Zicha blaho-

přeje čestnému občanovi Prahy 4 Jiřímu
Bartákovi k jeho životnímu výročí. Foto: Praha 4

Kontakty:
PC klub pro zdravotně postižené,
U Zeleného ptáka 1158/5, Kunratice
Tel.: 271 913 590, www.zelenyptak.cz
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz.

KROK PO KROKU ANEB JEDEN KROK K POKROKU IX.
Historicky první kurz výuky práce s počítačem
pro seniory z MČ Praha 4 byl zahájen v roce 2009
a dosud ho absolvovalo přibližně 4500 účastníků.
Letos se k nim můžete přidat i vy.
„Jsme opravdu velmi potěšeni, že je o naše počítačové kurzy tak velký zájem a i nadále chceme
ve vzdělávání pokračovat. A proto máme pro vás
připraven již další, v pořadí devátý kurz. Pevně
věříme, že i ti, kteří doposud váhali, se přeci jen
rozhodnou a půjdou do toho s námi!“ říká organizátorka projektu, zastupitelka MČ Praha 4 Lucie Michková (ODS).
Podmínkou účasti je trvalý pobyt na území
MČ Praha 4, věk nad 63 let a chuť vzdělávat se!
Kurz bude trvat 8 týdnů, vždy 1x týdně v odpoledních hodinách na základních školách MČ
Praha 4. Je určen pro úplné začátečníky, tj. pro
ty, kteří nemají s počítačem žádné zkušenosti.
Otevřen bude rovněž kurz pro pokročilé, kteří
si mohou znalosti na PC zdokonalit. Letos se vyučující více zaměří na práci s fotografiemi, internetem a internetovým prohlížečem, elektronickou poštu a na sociální sítě (tj. Facebook, Skype
atd.).

Výuka na školách začne
v týdnu od 5. října 2015
Jak se přihlásit?
1) Vyplňte přiloženou přihlášku.
2) Vyberte si jednu z uvedených základních
škol, která je vašemu bydlišti nejblíže a do které
chcete na kurz docházet. Označte si ji (pro případ, že bude kapacita na vámi vybrané škole již
naplněna, si zvolte ještě druhou školu). Červeně
uvedené školy mají bezbariérový přístup.
3) Přihlášku si vystřihněte a mějte ji připravenou pro registraci na radnici.
4) Zájemci o kurzy pro začátečníky se dostaví

21. 9. 2015 od 9.00 do 12.00 hod. či od 13.00 do
16.00 hod.
5) Zájemci o kurzy pro pokročilé se dostaví
22. 9. 2015 od 9.00 do 12.00 hod. či od 13.00 do
16.00 h.
Registrace bude v uvedené dny a hodiny probíhat ve 3. patře ve velkém sále historické budovy Nuselské radnice, Táborská 500/30. Přijďte
s vystřiženou a vyplněnou přihláškou! Zapsáni
budete dle pořadí, v jakém k registraci přijdete!
Zde vám budou též předány potřebné informace
k povinnému zápisu na vybrané základní škole,
kam si musíte dojít osobně!

DŮLEŽITÉ INFORMACE
pro začátečníky i pokročilé:
Je nutné se přihlásit osobně (je možný zástup

rodinným příslušníkem či kamarádkou nebo kamarádem s podepsanou plnou mocí), jakákoliv
jiná forma přihlášení nebude platná (např. telefonicky či poštou). Rovněž dřívější odevzdání
přihlášky na Úřadě MČ Praha 4 není možné!
Počet míst je opět omezen, pokud nebude kurz
naplněn dostatečným počtem uchazečů, bude
převeden na jinou školu po dohodě s uchazečem. Po naplnění kapacity se nebudou další přihlášky u registrace přijímat. 
(red)

Potřebujete informace?

Kontaktní osobou za MČ Praha 4 je Petra
Pohlreichová, referentka Odboru školství,
odd. rodinné politiky, tel. 261 192 415,
e-mail: petra.pohlreichova@praha4.cz.

PŘIHLÁŠKA DO KURZU
Jméno:…………………………….…………………………………………………………………………
Trvalé bydliště:.……………………………………………………………………………………………….
Datum narození:……………….……………… Telefon:..……………………………………………………
Začátečník / pokročilý (nevyhovující škrtněte)
Zakřížkujte základní školu, do které budete docházet na počítačový kurz:
❏ ZŠ Bítovská 1246/1

❏ ZŠ Jižní

❏ ZŠ Poláčkova 1067

❏ Škola Kavčí hory (K Sídlišti 840)

❏ ZŠ Jeremenkova 1003

❏ ZŠ Sdružení 1080

❏ ZŠ Jílovská 100

❏ ZŠ Školní 700

❏ ZŠ Táborská 45

❏ ZŠ Na Chodovci 54/2700

❏ ZŠ Jitřní 185

❏ ZŠ U Krčského lesa (Jánošíkova 1320)

STRANA 13

rodina

BLAHOPŘÁNÍ

k životnímu jubileu
Dne 23. července oslavili zlatou svatbu

Eva a Milan
Hanušovi z Nuslí
Gratulujeme k tomuto
významnému jubileu a mnoho
dalších společných let přejí syn
Milan a dcera Zdeňka s rodinami.

Dne 11. srpna oslavili diamantovou svatbu

Zdeněk a Věnceslava Langrovi
z Podolí
Do dalších let vše nejlepší přejí
dcera Zdeňka s rodinou
a přátelé.

Dne 8. září oslaví 90. narozeniny

Marie Karásková
z Braníka
Do dalších let přeje hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti rodina.

Dne 18. září oslaví 95. narozeniny

Anděla Kostlivá
ze Spořilova
Zdraví, pohodu a optimismus přejí
z celého srdce děti Helenka s manželem, Kája s manželkou a zeť Standa,
spolu se svými rodinami.

Dne 21. září se dožívá 97 let

Eduard Kuhn,
čestný občan MČ Praha 4
Blahopřeje OVČSBS Praha 4
Gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz.

Festival
mezigeneračního
dialogu
Velkolepé oslavy v podobě mezigeneračního festivalu ReFestival Old’s Cool pořádá o. p. s Elpida,
která se dlouhodobě věnuje podpoře seniorů. Festival chce nastartovat zdravý mezigenerační dialog
a pohnout veřejným míněním. Vždyť senioři nejsou
jen ti unavení lidé, pro které život skončil. Řada
z nich je „cool“ a mohou být velkou inspirací. Seznamte se s nimi v rámci ReFestivalu od 23. 9. do
2. 10. na mnoha místech v Praze. Na programu je
několik autorských mezigeneračních projektů, galakoncert Jiřího Suchého, oblíbená Poslechovka Jiřího Černého, workshop a přehlídka současné výšivky, výstava knih a tvorby tří generací rodiny
Chocholových, večer s osobnostmi českého designu a mnoho dalšího. Info na www.elpida.cz/refestival. 
(red)

STRANA 14

PŘIJĎTE SI POTRÁPIT PAMĚŤ
Organizace Senior-Help, s. r. o., ve spolupráci
s MČ Praha 4 nabízí pro seniory od 63 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 4 celkem osm bezplatných pětidílných kurzů trénování paměti. Cílem kurzů je představit trénování paměti jako
velice účinnou a zároveň zábavnou cestu k udržení co nejlepší mentální kondice, zachování soběstačnosti, sebevědomí a radosti ze života.
Kurzy budou probíhat buď v pondělí, nebo ve
středu od 10.00 do 11.30 hod. nebo od 13.30 do
15.00 hod. ve 2. patře Nuselské radnice v Táborské ulici. Maximální počet účastníků kurzu je
18 a je možné se přihlásit pouze jednou (nikoli
opakovaně). První čtyři běhy: buď v pondělí
5., 12., 19. a 26. 10. a 2. 11., nebo ve středu:

23. a 30. 9., 7., 14. a 21. 10. Na tyto kurzy je
možné se přihlašovat na bezplatné telefonické
lince 800 100 128 již od středy 9. září od 8.30
hodin až do zaplnění celkové kapacity.
Další čtyři pětidílné kurzy pak proběhnou
v termínech: buď pondělí 9., 16., 23. a 30. 11.
a 7. 12., nebo středa 4.; 11., 18. a 25. 11. a 2. 12.
opět od 10.00 nebo od 13.30 hodin, a to v délce
90 minut. Termín přihlášek bude oznámen v říjnovém čísle časopisu Tučňák a na seniorwebu
www.praha4.cz/SENIORWEB-INFORMACE-NEJEN-PRO-SENIORY-Z-PRAHY-4.html. Pokud by
z neočekávaných důvodů došlo k případné změně některého termínu či místa konání, vše bude
včas oznámeno.
(red)

Vzdělávací kurzy pro maminky
Již čtvrtým rokem pořádá MČ Praha 4 PC kurzy
pro maminky na mateřské dovolené a od loňského roku také jazykové kurzy angličtiny. „Při minulých zápisech jsme nabízeli pouze kurzy angličtiny, letos jsme na základě poptávky maminek
domluvili rovněž výuku dalších jazyků, a to
němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny
a italštiny. Sami jsme zvědavi, jaký bude o kurzy
zájem,“ říká zástupkyně starosty Iva Kotvová
(Trojkoalice).
Informace o výuce: každá učební hodina (tj.
počítačová i jazyková) trvá 90 minut.

Rozdělení jazykových kurzů:
Začátečníci – osmitýdenní kurz určený pro
výuku základů jazyka a základních frází pro
maminky, které s jazykem dosud nepracovaly.
„Věční“ začátečníci – osmitýdenní kurz určený pro zopakování základů jazyka a základních
frází pro maminky, které se s jazykem již někdy
setkaly, ale jazyk dál nevyužívaly.
Pokročilí – osmitýdenní kurz zaměřený na
rychlé a efektivní zopakování a utřídění znalostí
a konverzačních dovedností z jazyka na úrovni
mírně pokročilých.

Pokud se chcete počítačových či jazykových
kurzů zúčastnit, vyplňte přihlášku a vyberte si
ZŠ, kde budete kurz navštěvovat. Zápisy budou
probíhat na Nuselské radnici, ve velkém sále
(3. patro), Táborská 350, v úterý 29. 9. od 9.00
do 16.00 hod. Výuka začne v týdnu od 5. října
a bude trvat 8 týdnů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Je nutné se přihlásit osobně (je možný zástup
rodinným příslušníkem či kamarádkou nebo kamarádem s podepsanou plnou mocí), jakákoliv
jiná forma přihlášení nebude platná (např. telefonicky či poštou). Rovněž dřívější odevzdání
přihlášky na Úřadě MČ Praha 4 není možné.
Počet míst je opět omezen, pokud nebude kurz
naplněn dostatečným počtem uchazečů, nemusí
být otevřen. Po naplnění kapacity se nebudou
další přihlášky u registrace přijímat. Vybrané
kurzy ve Škole Kavčí hory je možné domluvit
s hlídáním dětí.
Kontaktní osobou za MČ Praha 4 je Petra Pohlreichová, referent Odboru školství, odd. rodinné politiky, tel. 261 192 415, e-mail: petra.pohlreichova@praha4.cz. 
(red)

Přihláška do počítačových/jazykových kurzů
Jméno:……………………………………………….………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště:…………………..………………………………………………………………….
Telefon:....……………………………………………………………………………………………………
Zaškrtněte ZŠ, kde budete kurz navštěvovat:
ZŠ Jižní – Jazykové kurzy: angličtina, němčina,
francouzština, ruština, italština
ZŠ Školní – Jazykový kurz: angličtina

Škola Kavčí hory – PC kurz
Jazykové kurzy: němčina, angličtina, francouzština,
španělština

akce

V ZÁŘÍ ZAŽIJEME
PRAHU 4 JINAK sobota 19. září 2015


Celkem devět ulic z Prahy 4, kterými lidé obvykle jen spěchají domů, se na jediný den zcela promění. Stanou se místem, kde si můžete sednout s přáteli, nechat
své děti pobíhat, poslouchat hudbu nebo pohostit kolemjdoucí.
„Jsem ráda, že naše městská část letos akci Zažít město jinak rozsáhle podpořila a že se zapojilo tolik míst, v historických čtvrtích i na sídlištích.
Díky všem za ten elán,“ řekla k tomu radní pro kulturu a volný čas Adéla Gjuričová (Trojkoalice/nez.).

NUSLE, Čestmírova ul.
Koncerty, divadlo a dobré jídlo.
Neapolský mistr sýrař předvede výrobu
mozzarelly. Vyučovat bude i místní
škola nového cirkusu Cirqueon.
www.zazitnuslejinak.cz

SPOŘILOV,
Severní II x Severovýchodní VI
Co všechno je možné na spořilovském
náměstíčku? Kino, sousedský oběd, živá
hudba, hry pro děti i turnaj v nohejbale.

BRANÍK, Branická ul.
Již tradiční pouliční festival
Braník sobě vynese na ulici piano,
nohejbalový turnaj i výstavu
historických fotografií.
Pro děti truhlářská
dílna, hasičská
stříkačka
Pozor,
a koberec
na hraní.
12. zář
í!
Divadlo a živá
hudba
po celý den.
www.braniksobe.cz

KUNRATICE,
ul. K Borovíčku a k Verneráku
Na parkovišti pod kruhovým
objezdem vyroste pódium, kde
vystoupí kapely i dětské spolky.
Své umění předvedou sportovci
a další dobrovolníci. O občerstvení
se postarají místní podnikatelé.

KRČ – Ryšánka, ul. Nová cesta
Ulice jako závodní dráha pro děti.
Kurz žonglování. Beseda, co nás
v naší části města trápí.
SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ,
Jílovská ul.
Pohádky divadla Zvoneček přímo
na ulici. Loutkářská dílna, žonglování,
fotbalová škola i koloběžková dráha.
Kulinářské umění kuchařů
z okolních restaurací.
www.zvonecek.info

MICHLE, Adamovská ul.
Dům národnostních menšin a místní
spolky a školy připravily den plný
cizokrajného jídla i folklóru. Ukrajinská
kapela, knižní jarmark i basketbal.
www.dnm-praha.eu

PODOLÍ,
Podolská ul.
Tanec na ulici, vystoupení Sokolů,
seniorského pěveckého sboru i divadla herců
s postižením. Vyzkoušejte si tai-či, jízdu na
vozíku či kubánskou salsu. Nebo se vydejte
na vycházku Podolím s výkladem.
www.asistence.org

KRČ – SÍDLIŠTĚ PANKRÁC I,
mezi ul. Pujmanové a Horáčkova
Flamengo a bubnování mezi paneláky.
Hry pro děti a kapela Smrtihlav. Místní
spojili síly s Občanským sdružením
Baobab, poskytujícím podporu lidem
s duševním onemocněním.
Facebook: Zažij Krč jinak

Program všech akcí: www.zazitmestojinak.cz a www.praha4.cz
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PŘIHLASTE SE
NA TENISOVÝ
TURNAJ
SENIORŮ

AKCE POD ZÁŠTITOU ZÁSTUPCE STAROSTY
ING. ZDEŇKA KOVÁŘÍKA

Kategorie
(nevyplňujte!):

17. 9. 2015

PŘIHLÁŠKA
ČTYŘHRA MUŽŮ / ČTYŘHRA ŽEN
Přihlášku odevzdejte v TK Konstruktiva nebo na některém z informačních centrech MČ
Praha 4. Přihlašovat se mohou páry i jednotlivci. Přihlášky lze akceptovat do skončení
prezence (v 9:30 hodin) v den a místě konání turnaje (17. 9.).

Jméno a příjmení:
Datum narození:
(Podmínka účasti je věk nad 60 let.)

B ydliště , zaměstnavatel nebo klub:
Ilustrační foto: archiv

Pod záštitou zástupce starosty MČ Praha 4
Zdeňka Kováříka (ODS) se uskuteční tenisový
Pohár seniorů Prahy 4.
V krčském TK Konstruktiva, Mezi Sklady
107/3, který je pořadatelem akce, se ve čtvrtek
17. září od 10 do 19 hodin utkají ve čtyřhrách
muži a ženy ve třech kategoriích: ženy nad
60 let a muži nad 60 a 70 let.
Zúčastnit se mohou senioři/seniorky, kteří
bydlí nebo pracují v Praze 4 nebo kteří jsou
členy sportovních klubů v Praze 4.
Přihlášky se odevzdávají v TK Konstruktiva
nebo v informačních centrech MČ Praha 4. Přihlašovat se mohou páry i jednotlivci. Přihlášky
lze akceptovat do skončení prezentace (do
9.30 hod.) v den a místě konání turnaje. Účast
je zdarma.
Jako doprovodný program je připravena živá
hudba, masáže, fyzioterapie, dermatologická
a rehabilitační poradna. Na místě bude také lékařská služba.
Pro hráče a jejich doprovod bude zajištěna
snídaně formou rautu a oběd – polévka a jedno
teplé jídlo. Po celou dobu turnaje bude zdarma
k dispozici balená voda. 
(red)

(Zúčastnit se mohou senioři, kteří bydlí nebo pracují v Praze 4 nebo jsou členy sportovních klubů v Praze 4 .)

Kontakt (telefon/e -mail):
Jméno a příjmení partner(a/ky) na čtyřhru :
(Pokud nemáte partnera, nevyplňujte, partner Vám bude přidělen.)

Prohlašuji, že mi můj zdravotní stav umožňuje účast na Poháru seniorů Prahy 4 v tenise
a přijímám riziko spojené se zvýšenou fyzickou i psychickou zátěží během soutěže.
Stvrzuji svým podpisem, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum:

Podpis:

Volný čas vyplní
KC Novodvorská

Honem na kolo! Přijďte si zasoutěžit
i s laserovými puškami

Pohybové (kurz
tance pro ženy,
orientální tance,
pilates, jóga, lady
dance, zumba pro děti a rock’n’roll pro děti), jazykové
(angličtina pro začátečníky), hudební (klavír/kytara)
a výtvarné (keramika pro děti, malování na hedvábí
pro dospělé a děti, keramika pro dospělé, olejomalba
a výtvarná výchova) kurzy nabízí veřejnosti KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151. Přihlášky na e-mail:
kristyna@kcn.cz, nebo osobně na pokladně KCN.
(md)
Info na www.kcn.cz.

Na kole umí jezdit skoro každý. Ale přidat si k tomu střelbu
z laserových pušek a prubnout cyklobiatlon, to už chce i jiné dovednosti. Nejen tenhle unikátní zážitek můžete vyzkoušet v rámci závodů o pohár zástupce starosty Prahy 4
pro oblast sportu Zdeňka Kováříka a radního pro školství
Jaroslava Mítha (oba ODS) v rámci Evropského týdne mobiIlustrační foto: archiv
lity. Přesně v úterý 22. září v A-parku Ledárny Braník.
V duchu hesla: Vyber. Změň. Zkombinuj! se tu bude všechno točit okolo kol. Cyklistickou „šikovnostní“ soutěž doplní bohatý program včetně cyklistické exhibice i zážitkové preventivní akce, jak správně používat cyklistické přilby. Kola
tu budou k dispozici k zapůjčení, samozřejmě zdarma. Stačí jen přijít! Dobrým slovem a hudbou doprovodí zajímavé
odpoledne Josef Melen a DJ Profesor. Kromě dětí mohou soutěžit i zastupitelé městské části. Zaškrtněte si v kalendáři!
Více informací na www.praha4.cz. 
(red)
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PesFest – Zábava
Dětský den
s tenisovým turnajem pro psa i celou rodinu

MČ Praha 4 zve všechny, bez rozdílu věku, na Dětský den s tenisovým turnajem, který se uskuteční
v neděli 6. září od 9.00 do
18.00 hod. v Tenisovém klubu Konstruktiva, Mezi Sklady 107/3, Praha 4. Akce je pod záštitou zástupce
starosty MČ Praha 4 Zdeňka Kováříka (ODS).
Turnaj bude rozdělen do několika věkových kategorií. Pro děti
i dospělé bude připravený zábavný
program na celý den, kterým provede televizní moderátor Vojtěch
Bernatský. Tvořivé ručičky si užijí
výtvarný koutek, kde si udělají

i korálkový náramek jako památku
na Dětský den. Děti určitě potěší
skákací hrad, malování na obličej
či balonky zamotané do nejrůznějších tvarů. Za splnění úkolů v zábavné stezce dostanou drobnou
odměnu. Ve fotokoutku vám naopak bude odměnou fotografie vytištěná přímo na místě. Na akci se
představí i netradiční nové sporty,
například slackline nebo discgolf.
Freestyle exhibici s yo-yo předvede
mistr Evropy Vašek Kroutil. Vyvrcholením celého dne bude udílení
cen vítězům tenisového turnaje. 

Městská část Praha 4 si vás dovoluje
pozvat na neděli 13. září, kdy se milovníci psů již potřetí setkají v parku
na Pankráci na celodenním festivalu
PesFest, který je věnovaný právě
čtyřnohým mazlíčkům. „Pestrý program festivalu je připravený nejen
pro psí plemena, ale samozřejmě
i pro celou rodinu,“ zve zakladatelka
akce a zastupitelka MČ Praha 4 Lucie
Michková (ODS), která dodává:
„S pejsky ale přijďte pouze na vodítku, děkujeme.“ Těšit se můžete na
psí soutěže, ukázky agility, obchůd-

ky s chovatelskými potřebami či na
služby pro návštěvníky i jejich chlupaté miláčky. Kromě dne plného zábavy se představí charitativní organizace starající se o opuštěné nebo týrané psy. Podpořit je můžete materiálními dary (deky, pelíšky, krmivo)
či zakoupením chovatelským potřeb
přímo na místě. Pro děti je připraven
skákací hrad a další různé atrakce.
Na akci budou stánky s občerstvením a vstup je tradičně zdarma. Celým báječným dnem bude provázet
moderátor Honza Musil. 
(red)

Městská část Praha 4
si Vás dovoluje pozvat na 3. ročník PESFESTU

kde společně se svými miláčky prožijeme příjemné odpoledne.

(red) Ilustrační foto: archiv

Exotic food festival
představí netradiční jídla
Druhý ročník multikulturní akce umožní návštěvníkům ochutnat netradiční pokrmy z celého světa. V Braníku se 3. a 4. října představí více než padesát jídelních stánků a vrcholem festivalu bude sekce GHETTO FOOD – hmyzožraní. Příchozí si zároveň za pomoci profesionálních kuchařů vyzkouší přípravu některých
pokrmů. K dispozici budou také recepty a tipy, kde neobvyklé suroviny sehnat.
V rámci doprovodného programu se příchozí mohou těšit na multikulturní,
hudební a taneční vystoupení, kulinářské soutěže, workshopy, africkou vesničku
pro děti, umělecké a fotografické výstavy. Hlavním cílem festivalu, který je pod
záštitou zástupce starosty Zdeňka Kováříka (ODS), je podpora multikulturního
(red)
vyžití a života migrantů v Praze. 

Cyklistický závod pro šikovné děti
V září pokračuje seriál cyklistických závodů O pohár starosty MČ Praha 4, který pořádá cykloklub ZŠ Bítovská. Vždy v pondělí 14. a 21. 9. (16.00–19.00 hod.) se děti
a mladiství narození v rozmezí let 1999–2009 sejdou na branické cyklostezce v ulici
U Kempinku, aby na kilometr dlouhém okruhu
změřili síly. Účastníci jsou rozděleni do několika
věkových kategorií a tomu odpovídá i délka tratě.
Každý ze závodníků musí mít ochrannou přilbu!
Přihlášky na místě nejpozději 30 minut před startem každé kategorie nebo na e-mailu
(md)
jaroslavamixova@seznam.cz. 

Zábava pro psa i celou rodinu

13. 9. 2015 PRAHA 4

od 10 hodin v parku Na Pankráci
agility, prezentace
Program pro velké i malé návštěvníky, ukázkyelskými potřeby,
charitativních organizací, obchůdky s chovat čtyřnohé miláčky
jejich
i
níky
různé atrakce a služby pro návštěv
tor Honza Musil.
a další. Programem bude provázet moderá cím průkazem!
Vstup s pejskem pouze s vodítkem a očkova

Partner projektu

Na Pražské cyklozvonění
se pojede z Pankráce
Sobota 12. září, 9.30 hod., park Na Pankráci (u Café na půl
cesty). To jsou nejdůležitější údaje srazu cyklistů z Prahy 4,
kteří se zúčastní letošního ročníku Pražského cyklozvonění.
Společně pak dojedou na smíchovskou náplavku v Praze 5,
kde proběhne bohatý program. Peloton Prahy 4 povede Jiří Bendl (Trojkoalice),
(red)
člen Zastupitelstva MČ Praha 4. Info na www.cyklozvoneni.cz. 
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kalendáriumnazáří
Každé po

16.00–18.00 hod. PRACOVNY PRO DĚTI A RODIČE
Přihlášky na e-mail renata@4medvedi.cz do 6. 9.
Info na www.4medvedi.cz.

Út 1.

16.00–18.00 hod. SKAUTSKÉ HŘIŠTĚ
TIP
Středisko Ostříž pořádá odpoledne plné her, zakončené opékáním špekáčků. Bude připravena prohlídka
kluboven, ukázka stanů, vzduchovky, lukostřelba, trampolína a
další aktivity. Areál se nachází na rohu ulic Vzdušná a V Zahradní
čtvrti. Info na www.ostriz.com.

Každé út

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Od 10 hod. začíná cvičení dětí s rodiči, od 15.45 hod. je cvičení
pro děti od 3 let bez rodičů. Tělocvična TJ Pankrác, Lomnického
1/1071. Info na www.tjjunior.cz, info@tjjunior.cz.
9.30–11.30 hod. PRACOVNA PRO RODIČE S MIMINKY
Přihlášky na e-mail renata@4medvedi.cz do 6. 9.
Info na www.4medvedi.cz.

St 2. a po 7.

16.00 hod. FOTBALOVÁ ABECEDA
Pro kluky a dívky od 4 do 12 let, nábor do FC Tempo Praha, areál
Ve Lhotce 2. Podmínkou je sportovní oblečení a chuť si hrát.
Info: www.fctempo.cz nebo na tel. 603 860 444, 606 855 136.

St. 2., 9. a 16.

9.00–10.30 a 18.00–19.30 hod. OUTDOOROVÉ CVIČENÍ
Ranní je určeno pro seniory a ženy na mateřské. Hlídání dětí zajištěno. Večerní je pro dospělé - mladší a střední věkové generace.
Park Na Pankráci. Info na www.taijipodlupou.cz/cviceni-zdarma.

Každou st a pá

OUTDOOR CVIČENÍ S KOČÁRKY
Ve středu v Michelském lese, v pátek dopoledne v Modřanech.
Info na www.strollering.cz.

Každý čt

18.00 hod. BĚŽECKÁ ŠKOLA – Krčský les.

St 2.

18.00 hod. TOULKY ZAKARPATSKOU UKRAJINOU
Přednášející: Jakub Radoš. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

Pá 4. a 25.

S NÁPADY A S ÚSMĚVEM DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Cyklus dvou prožitkových seminářů pro děti 5–12 let s rodiči. Přijďte si prožít v rámci akcí pro děti ,,Kreslíme s andílkem” a pod vedením Jarmily Beranové dvě odpoledne plné pohádek, hudebně
kresebných meditací a spontánní kresby společných mandal. Ateliér
PRO RADOST, Bachova 2568, Opatov. Přihlášky: ditasmetakova@
tiscali.cz, tel. 608 515 631, informace www.pastelovysvet.cz,
jarmilaberanova@upcmail.cz, tel. 606 118 857.

So 5.

So 12.

Út 22.

10.00–15.00 hod. POHÁDKOVÝ LES
Start od altánu v hostivařském lese poblíž hájovny. Zast. bus.
Brechtova (170, 197, 293). Na trase na vás čeká celá řada pohádkových bytostí, soutěže a zábava. V cíli je možné si opéci špekáčky,
organizátoři ze Sokola Praha Staré Město doporučují přinést si
vlastní. Vstupné 25 Kč/dítě, doprovod dobrovolné.

HONEM NA KOLO
Info na str. 16.

9.30 hod. CYKLOZVONĚNÍ
Info na str. 17.

10.00–18.00 hod. POZNÁVÁNÍ PODZIMNÍ PŘÍRODY
Info na str. 3.
13.00–18.00 hod.
ZÁŘÍME ANEB AKČNĚ MEZIGENERAČNĚ
Info na str. 20.
braník sobě Info na str. 15.

Ne 13.

10.00 hod. PESFEST
Info na str. 17.

So 26.

Út 15.

Út 29.

CYKLISTICKÝ ZÁVOD O POHÁR STAROSTY PRAHY 4
Info na str. 17.
9.00–18.00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BABY OFFICE
Networkingová snídaně se zajímavým hostem, ukázky volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi, prohlídka miniškolky a sdílené kanceláře. Vstup zdarma. Info na www.babyoffice.cz.
Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, Krč, Budova B3.
18.00–19.00 hod.
CHŮZE PRO ZDRAVÉ SRDCE – NORDIC WALKING
Výuka nenáročné chůze s hůlkami, pro všechny věkové skupiny.
Zapůjčení omezeného počtu hůlek. Zakončení s nápojovým pohoštěním v Klubu zdraví. KLUB ZDRAVÍ Lhotka. Vstupné dobrovolné.

Út 15. a 22.

16.00–17.00 hod. JAK SI OVĚŘIT PRAVDIVOST BIBLE
Přednáší: Jaromír Loder, KLUB ZDRAVÍ Lhotka, Zálesí 50 (zast. Sulická). Info 733 761 059, www.klubyzdravi.cz. Vstup volný.

Čt 17.

9.00–11.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V EKOŠKOLCE ROZÁRCE
Nahlédněte pod pokličku Ekoškolky, programu Začít spolu a lesní
pedagogice. Pro děti od 1,5 do 7 let.
Kontakt: eva.surova@podhoubi.cz.
10.00–19.00 hod. POHÁR SENIORŮ PRAHY 4 V TENISE
Info na str. 16.

9.00–18.00 hod. DĚTSKÝ DEN S TENISOVÝM TURNAJEM
Info na str. 17.

18.30 hod. PODZIMNÍ JEŽKO(NE)BRANÍ
Přednášející: David Zítek. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

Po 7. – čt 10.

So 19.

17.00 hod. SETKÁNÍ PŘÁTEL HODKOVIČEK
Od 15 hod. program pro děti. Od 17 hod. hudba, tanec, občerstvení zajištěno. Hřiště u schodů v ulici Nad Údolím.

16.00 hod. BĚŽECKÝ HAPPENING
Info na str. 20.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK Info na str. 15.

Pá 11. – ne 13.

SRDÍČKOVÉ DNY
Charitativní sbírka na pomoc nemocným dětem.
Různá místa Prahy 4. Info na www.zivotdetem.cz.
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TIP
17.00–19.00 hod.
POSVÍCENÍ S VERNISÁŽÍ V TŘEŠŇOVCE
Ochutnejte koláče od sousedů, obohaťte posvícenecký jarmark o domácí dobroty, pořiďte si do špajzu domácí marmelády,
zeleninu a další z branických zahrádek. Děti se mohou těšit na rozmanité radovánky v sadu. Vyhlášení vítěze sochařského klání pro
sad, jehož projekt bude realizován. Vstupné: příspěvek do jarmarku
a něco dobrého na stůl. Info na www.podhoubi.cz, sraz přímo
v sadu. Kontakt: hana.weiser@podhoubi.cz, tel.: 774 448 123.

Po 14. a 21.

Ne 6.

KINOBUS
Promítání filmů u Novodvorské Plaza. Info na str. 29.

Čt 24.

18.30 hod. ZVÍŘECÍ ZÁCHRANKA V KATALÁNSKU
Přednášející: David Zítek. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

16.00 hod. ŽÁKOVSKÝ KONCERT
V kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici se uskuteční vystoupení žáků ZUŠ Křtinská Jižní Město. Zahrají skladby proslulých
skladatelů od baroka po 20. století na zobcové a příčné flétny
za klavírního doprovodu I. Christové Nikolové. Vstup volný.

Čt 10.

9.00–19.00 hod. AKCE ETM
Info na str. 3.

10.15 hod. FK SLAVOJ VYŠEHRAD – FK BANÍK SOKOLOV
Fotbalový zápas II. ligy. Stadion Viktorie Žižkov.

8.30 hod. BEACH HELP CUP
Charitativní turnaj v plážovém volejbale. Účastníci hrají o peníze
pro organizace poskytující sociální služby v Praze a okolí. Součástí
turnaje bude bohatý doprovodný program.
Sportovní areál Beach Braník, Za Mlýnem 10.

KINOBUS
Promítání filmů v parku Na Pankráci. Info na str. 29.

18.00 hod.
KONEC DOBY KLECOVÉ PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Přednášející: Romana Šonková. Vstupné dobrovolné.
Dům ochránců přírody.

Po 21. – Pá 25.

10.00–17.00 hod. LETECKÝ DEN HONZY KOLDY
Info na str. 20.
18.00–19.30 hod. KLADY A ZÁPORY DIET
Přednáší Roman Uhrin, lektor a koordinátor Život a Zdraví,
Z. S. KLUB ZDRAVÍ Lhotka. Vstupné dobrovolné.

KONTAKTY:

Dům ochránců přírody
Michelská 5, tel.: 222 516 115, info@csop.cz,
www.csop.cz/dumochrancuprirody
Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Braník
RMC 4medvědi
Nedvědovo nám. 101/8 (menší budova ZŠ), Podolí,
www.4medvedi.cz, info@elaaga.cz, tel.: 774 144 485
Baby Office
Areál Bussines Centra Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25 –
budova B3, 6. patro
Klub zdraví Lhotka
Zálesí 50 (Bus z Kačerova 106, 121, 139, 196, zast. Sulická).
Info tel.: 733 761 059, www.klubyzdravi.cz

září

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 261 224 832, 725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce
14. po 19.00 Na dotek tragikomedie
15. út 19.00	Generálka komedie
16. st 19.00	Musíme si pomáhat tragikomedie
17. čt 19.00	Tři v tom komedie
18. pá 19.00 Paní plukovníková komedie
20. ne 19.00	Charleyova teta komedie
21. po 19.00	Generálka (zadáno)
22. út 19.00	Já, Francois Villon muzikál
23. st 19.00 Práskni do bot zlodějská komedie
25. pá 19.00	Generálka
29. út 19.00 Paní plukovníková
30. st 19.00	Manželské vraždění komedie
1. 10. čt 19.00	Cesta kolem světa (derniéra)

Dům dětí a mládeže Praha 4 –
HOBBY CENTRUM 4
Bartákova 1200/4, Praha 4
• Tel.: 602 399 835
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz

9. st
14.00–17.00 hod.
Zastávka volný čas – přehlídka aktivit domů dětí a mládeže na
náměstí Míru – tvořivé díly, sportování, kvízy, soutěže, prezentace
uměleckých kroužků.
24. čt
14.00–17.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO RODIČE A DĚTI – malujeme na kameny. Dílna pro děti od tří let s dospělým doprovodem a šikovné školáky
v pavilonu D.
24. čt
9.00–17.00 hod.
HOBBYFEST 2015 – velká prezentace aktivit Hobby centra 4 před nákupním centrem Arkády v otevřené
tvořivé dílně pod širým nebem.
Zápis do více než 200 zájmových
klubů, kurzů a kroužků Hobby centra 4 začíná v úterý 1. 9. od 8.00
hod. v Hobby centru 4, klubu Amfora i v areálu Vltavanů. Z naší nabídky pro všechny věkové kategorie
(předškoláci, školáci, mládež, dospělí
i senioři) si vybere určitě každý.
Přehled dalších kulturních a společenských
akcí najdete i na stránce

www.praha4.cz
pod záložkou kalendář akcí.

kultura/společnost
Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173 • Fax: 244 468 167
E-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
2. st 19.30 Kinokavárna – Teorie všeho
		Film vypráví výjimečný a neuvěřitelný
		životní příběh Stephena Hawkinga.
7. po 18.00 Neuslužické plenéry Vernisáž
9. st 19.30 Kinokavárna – Domácí péče
		Komediální drama, ČR.
14. po 19.00	ZUŠ Modřany
16. st 19.30 Kinokavárna – Kód Enigmy.
		Film VB/USA.
20. ne 15.00	Dělová salva – zahájení festivalu 15 let
		BESÍDKOVÁ SMRŠŤ
15.15 Pohádková pumelice aneb: „Bylo…
		nebylo…?“ Studnice pohádek
		z Besídky divadla Sklep.
18.00	Besídka „Ještě jsem tady …“ aneb:
		„Ujo, pamatáš?“ Světová premiéra!
		OPONOVÁ SHOW součást představení!
20.00 Děsídka aneb: „Bez ubrousku“
		Oblak páry děsu z Besídky divadla
		Sklep.
21. po 19.30	Besídka 2015 Tradiční představení
		divadla Sklep v novém podání.
22. út 17.00 Hosté divadla Sklep: Buchty a loutky
		
a Už jsme doma: Pět ran do čepice
20.00 Hosté divadla Sklep: Jaroslav Dušek
		a divadlo Vizita
23. st 20.00 Hosté divadla Sklep: Traband –
		koncert
24. čt 20.00	MTO Universal galashow –
		závěr festivalu

Divadlo Na Fidlovačce
Křesomyslova 625, Praha 4,
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00
Telefon: 241 404 040
E-mail: pokladna@fidlovacka.cz
Komorní Fidlovačka
Boleslavova 13, Praha 4
Pokladna: hodinu před představením
Telefon: 241 404 268 • www.fidlovacka.cz
On-line rezervace a prodej: www.webticket.cz
Prodej též v sítích:
Ticketportal, TicketArt a Ticketpro.
Předprodej začíná vždy 10. v měsíci
na měsíc přespříští.
Dopravní spojení: tram. č. 6, 7, 18, 24;
zastávka Divadlo Na Fidlovačce
15. út
16. st
17. čt
18. pá
19. so
20. ne
22. út
23. st
24. čt
25. pá
26. so
29. út
30. st

19.30	My Fair Lady činohra
19.30	Eva tropí hlouposti činohra
19.30	Dohazovačka činohra
19.30 Až naprší a uschne činohra
15.00 Eva tropí hlouposti činohra
15.00	Babička činohra
19.30 Rok na vsi činohra
19.30	Dohazovačka činohra
19.30	Jen žádný sex činohra
19.30	Jeptišky muzikál
15.00	Dohazovačka činohra
19.30 Nerušit, prosím činohra
19.30	Dům čtyř letor činohra

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
14. po
18. pá
21. po
22. út
25. pá

19.30	Tři holky jako květ činohra
19.30 Nejlepší kamarádky činohra
19.30 Pět ve stejných šatech činohra
19.30	Můj báječný rozvod činohra
19.30	Můj báječný rozvod činohra

Domov Sue Ryder, z. ú., Michelská 1/7
140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: 244 029 111 • www.sue-ryder.cz
Nezisková organizace Domov Sue Ryder
poskytuje péči seniorům, kteří potřebují
kvůli věku nebo zdravotnímu stavu pomoc
druhých při každodenních činnostech.
· Poradenství · Osobní asistence ·
· Domov pro seniory ·
· Půjčovna kompenzačních pomůcek ·
Domov můžete podpořit finančním darem
na www.sue-ryder.cz nebo návštěvou některé z následujících akcí:
Po–út 7.–8.
10.00–18.00 hod.
TRADIČNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jedinečná příležitost koupit si pěkné věci za pár korun.
Divadelní sál Domova Sue Ryder.
Čt 10.		
15.00–22.00 hod.
SUE RYDER CHARITY CUP 2015
7. ročník benefičního turnaje firem v malé kopané,
který podpoří péči o seniory v Domově Sue Ryder.
Přijďte fandit! Info: www.sue-ryder.cz/fotbal2015. PRE
tréninkové centrum mládeže na pražském Strahově.
Po 21. 		
15.00–18.00 hod.
KOTY SWING BAND
Evergreeny různých žánrů zazní k tanci i poslechu.
Vstupné: 50 Kč. Restaurace Michelský dvůr.
Út–čt 22.–24. 11.00–17.00 hod.
VENKOVNÍ GRILOVÁNÍ V SUE RYDER
Grilování na zahrádce restaurace Michelský dvůr.
Přijďte ochutnat hovězí, vepřové, kuřecí steaky, grilovanou zeleninu a ovoce.

Fotbalový tým Vyšehradu
zavítal na Nuselskou radnici
Fotbalisté Slavoje Vyšehrad se
u příležitosti svého historického
postupu do Fotbalové národní ligy
dočkali významné společenské
pocty, jakou ve své 108leté historii
nepamatují: byli na Nuselské radnici přijati vedením Úřadu
MČ Praha 4. Setkání se zúčastnili
starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice), zástupce starosty Zdeněk Kovářík (ODS), zastupitel Karel Šplíchal (ČSSD) a další představitelé
naší radnice. „Postup do druhé
nejvyšší soutěže vnímám jako fantastický úspěch. Praha 4 má nyní
po dlouhé době opět velký tým:
kdysi to býval SK Nusle, nyní Slavoj Vyšehrad,“ ocenil starosta
mužstvo „šemíků“.
„Doufám, že si budeme moci
vychutnat účast ve druhé lize déle

než jednu sezonu. Byl bych rád,
abyste nám dali příležitost pozvat
vás sem na radnici častěji. Přeji
vám úspěch v soutěži, kterou Vyšehrad dosud nehrál, přijdeme
vás povzbudit,“ přidal se zástupce

starosty Zdeněk Kovářík. V sezoně 2015/16 je Slavoj Vyšehrad jediným zástupcem metropole ve
Fotbalové národní lize, tedy ve
II. nejvyšší fotbalové soutěži.
(red)

■ Fotbalisté Vyšehradu předali našim politickým

zástupcům dresy. Foto: Praha 4
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Běžecký happening Prahy 4 zve
na bohatý program do Žlutých lázní
Prodloužit si prázdninovou náladu ve slunečních paprscích babího léta chce Běžecký happening Prahy 4 ve Žlutých lázních v Podolí ve čtvrtek 10. září. Nabídne příjemné setkání běžeckých osobností i obyčejných lidí, co rádi běhají,
k tomu sport, nákupy i koncert.
„Tentokrát nechceme vůbec závodit. Jen se
potkat, protáhnout se, popovídat si, objevit třeba
zajímavé novinky a užívat pohody,“ říká Martin
Dvořák z pořádající agentury SportGroup.cz,
která vede už více než rok Běžeckou školu Prahy 4, stojí za Salomon Trail Running Cupem nebo Mizuno Running Cupem a dalšími nejen běžeckými akcemi.
Happening je už podruhé výroční slavností
právě Běžecké školy Prahy 4, prvního projektu
v zemi, kdy místní radnice organizuje každý týden pravidelné běžecké výběhy. V tomto případě čtvrtky od 18.00 hod. v Krčském lese, kde se
schází často až stovka běžců všech výkonnostních úrovní. Na happening se chystá vyrazit
i Zdeněk Kovářík (ODS), zástupce starosty
MČ Praha 4, pod jehož záštitou se akce koná.

Zábava v běžeckém rytmu
Bohatý program přinese malý běžecký veletrh,
kde přední firmy zabývající se běžeckým materi-

Letečtí modeláři se
sejdou na Pankráci
Letecké bitvy I. a II. světové války, představení více
než 50 velkých modelů letadel, ukázka letecké dovednosti s modelem helikoptéry, výuka ovládání
RC modelů, výroba modelů letadel, triček a tašek
a mnohem více na vás čeká v sobotu 26. září v parku
Na Pankráci. V tento den se od 10 do 17 hod. uskuteční další Letecký den Honzy Koldy jako vzpomínka
na bývalého zastupitele MČ Praha 4.
Děti dále potěší maňásková pohádka TLD Zvoneček Kašpárkovy čertoviny, skákací hrad, malování na
tvář či robotické lego souboje. 
(red)

Dominikánský dvůr
se otevřel veřejnosti
Při příznivém počasí můžete až do září navštívit branický
Dominikánský dvůr, v jehož historických útrobách probíhají sanační práce a příprava na archeologický průzkum.
Od čtvrtka do soboty (14.00–22.00 hod.) je na místě
provozován pivní bar s nabídkou piv od Zemského řemeslného pivovaru, v jehož rukou je i rekonstrukce objektu.
Nechybí ani nealkoholické nápoje a něco k snědku, děti
mohou využít menší hřiště a připravuje se malá „farmička“ se zvířaty typickými pro české dvory. 
(md)
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■ Před během

je potřeba se důkladně protáhnout.
Ilustrační foto: archiv

álem nabídnou aktuální novinky za speciální ceny. V 18.00 hod. proběhne společná rozcvička
pod vedením známých trenérů. Pak jsou připraveny dva výběhy – kratší na tradiční okruh přes
Vyšehrad, kudy vedly kroky frekventantů běžecké školy v zimě. A delší až do centra na Karlův
most – vidět metropoli všedního dne z běžecké
perspektivy nabízí pozoruhodnou alternativu.
Poté se na pódiu v krátkých vystoupeních s moderátorem Stanislavem Bartůškem objeví známé
osobnosti, jejichž život ovlivnil běh. „Se všemi
si pak můžete promluvit v diskusních skupin-

kách,“ dodává Martin Dvořák. Mezitím vystoupí
atraktivní skupina Free Run Slovakia. K dispozici budou stánky s měřením krevního tlaku, přístroje InBody na kompletní vyšetření těla, běžecké trenažéry a další atrakce. Na závěr vypukne koncert. Další překvapení až na místě!
Areál Žlutých lázní bude pro běžce otevřen
po 16. hodině, vstup je zdarma. V případě nepříznivého počasí, které potrápilo účastníky loni,
se program zpod širého nebe přesune do tančírny, takže zábava v běžeckém rytmu pojede za
všech okolností. 
(red)

V PARKU SE BUDE CVIČIT, ŠLAPAT ZELÍ I RAPOVAT
Hlavním tématem třetího ročníku společenské
akce Záříme aneb Akčně mezigeneračně, kterou
12. září pořádají pod záštitou zástupce starosty
Zdeňka Kováříka (ODS) Právě teď! o. p. s. a Cesta ke zdraví Kladno, z. s., je cvičení v duchu autorského konceptu propojujícího mentální a fyzickou stimulaci „Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby
zdraví vydrželo“.
„V parku Na Pankráci si od 13 do 18 hodin
účastníci všech věkových kategorií vyzkouší pod
vedením zkušených odborníků atraktivní druhy
cvičení prospívající tělu i mysli. Přijďte udělat
něco pozitivního pro vaše zdraví,“ zve zástupce
starosty Zdeněk Kovářík.

co chceš“, workshop kreslení mandal a další.
„Každý z předchozích ročníků nabídl mezigenerační aktivitu, kterou společně mohli provozovat
a bavit se u ní účastníci v každém věku. Letos je
připraveno rapování s raperkou Sharkass,“ informuje zastupitelka Prahy 4 Lucie Michková
(ODS). Vyvrcholením bude soutěž ve free style rapování jakkoliv velkých seskupení (podmínkou je účast nejméně dvou generací, tj. minimálně dvojic). Info a přihláška na www.pravetedzarime.cz. Pro vítěze jsou připravené dva
mobilní telefony a další ceny. Vstup na akci je
zdarma. 
(red)

Mezigenerační aktivita pobaví
Díky organizaci Slow Food, která si klade za
cíl zachovat gastronomické tradice a chránit
a vychutnávat místní produkty, předvedou zkušení kuchaři „staré gardy“ i návštěvníci klasické
nakládání zelí, které se bude v bečce šlapat. Je
proto dobré přinést si vlastní mokrý ručník na
nohy! V ateliéru mnichovických perníků si z voňavých perníčků „z maminčina receptáře“ můžete vytvořit osobní dárek s nápisem či kresbou
podle svých představ. Dále nebudou chybět masáže šíje od slabozrakých a nevidomých masérů, přístrojová analýza těla, turnaj ve hře „Hraj,

■ Raperka Sharkass vás v pankráckém parku
dostane do varu. Foto: archiv Sharkass
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Ing. Jan Matoušek

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PRO ARTE VIVA, s.r.o.
Praha 4

Tel.: 601 588 510
stavby.faraon@seznam.cz

Vás zve
k dodatečnému zápisu
pro školní rok 2015/2016

Oceňování nemovitostí

(odhady tržní, administrativní),

stavební dozor,
stavební rozpočty.

OTEVŘELI JSME
PRO VÁS V PŘÍZEMÍ
OBCHODNÍHO CENTRA
NOVOU SMĚNÁRNU

2. – 4. září 2015

SC-350809/02

SC-340678/15

PVJ-2015_44x30 10.1.2015 15:45 S
SC-341930/08

SC-350051/07

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MYTÍ OKEN
Tel.: 724 006 275

v budově školy
ZUŠ PRO ARTE VIVA, s.r.o.
Vzdušná 564/8, Praha 4 – Lhotka

Z5 DO ŠKOLY

vždy od 14 do 18 hod.

29. 8. – 13. 9.

vyučujeme obory:
výtvarný, taneční, literárnědramatický a hudební: keyboard,
klavír, zobcová flétna, příčná
flétna, další dechové nástroje,
akustická kytara, elektrická
kytara, baskytara, klasický
a populární zpěv

OVĚŘTE SI
FYZIKÁLNÍ
ZÁKONY

SC-350033/01

přípravné studium pro děti od 5 let

INFORMACE na
tel.: 241 713 925,
603 449 674

SC-350033/07

SC-341928/08

Hrošík –

malování a opravy bytů

• malování, opravy omítek, dekorativní
omítky • výměna staré elektroinstalace
+ oprava omítek a malování již od
40 000 Kč • vyklízení bytů, pokládka
podlahových krytin •

www.zusproarteviva.cz

SC-350985/01

Tel.: 602 298 078, www.strechy-az.cz
e-mail: info@strechy-az.cz
Přijmeme:
klempíře, pokrývače a zedníky
Kompletní realizace střech, fasád,
izolací a veškerých zednických prací.

STŘECHY  FASÁDY  IZOLACE

SC-341929/08

SC-350878/02

SC-341936/08

www.praha4.cz

INTERAKTIVNÍ
EXPOZICE

partner akce

zakladniumeleckaskola@email.cz
REMAX-karas_44x63 13.1.2015 16:1

13. 9. 14:00–17:00
ZÁBAVNÁ SHOW

DEN S VĚDOU

PŘIJMEME
MAKLÉŘE

ZÍSKEJ DIPLOM VĚDCE
S HLAVNÍ VÝHROU

kontakt: 604 376 400

SC-351159/01

DENNÍ
VÝHRY

RE/MAX For Home hledá šikovného realitního makléře/ku
pro Prahu 4 a okolí, i bez zkušeností. Nabízíme příjemné a profesionální zázemí s bezproblémovým parkováním.

Roztylské náměstí
Spořilov
Kontakt: 603 244 171
tomas.karas@re-max.cz
SC-350040/05

SKŘÍNĚ K ATRIN
v es tav ěné skříně / ložnic e / obývac í
pokoj e / kanc el ářský n áby tek

MAŇÁSKOVÉ
DIVADLO ÚSMĚV
KAŽDÉ ÚTERÝ
OD 16:00
V PRVNÍM PATŘE OC

PROGRAM ZÁŘÍ
1.9. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
8.9. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
II. DÍL - JAK TO BYLO DÁL
15.9. BABIČKA ŠKOLNICE
22.9. KAŠPÁRKOVA POHÁDKA
29.9. O MALÉM KOŤÁTKU

www.skrinekatrin.cz
V HORKÁCH 1405/15 NUSLE
140 00 – PRaHa 4

BABYBAZAR

22. ZÁŘÍ
OD 15:30–17:30

SC-341927/08

ÚTERÝ

Ihned koupím
byt nebo dům, v Praze.
Záloha do 24, hodin,
dluhy nejsou překážkou.
Slušné jednání,
rychlost samozřejmostí.
Soukromá osoba 605 031 041
SC-351022/02

REZERVACE PRODEJNÍHO MÍSTA NA:
plazanovodvorska@klepierre.com

Návrhy a kalkulace:

777 816 667, 241 409 782
Zaměření a montáže: 774 460 202
SC-351040/01

SC-350283/03

plazanovodvorska.cz
SC-350185/06
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ptámesezastupitelů...

Jaký je váš názor na povinnou mat
PETRA REJCHRTOVÁ, zastupitelka MČ Praha 4, Trojkoalice
Maturita z matematiky určitě není největší problém, který
Prahu 4 trápí. Jsme zřizovatelem
především základních a mateřských škol, kterých se maturita ne-

týká, a u těch středních skladbu
maturitních předmětů opravdu velice těžko ovlivníme.
Co by nás mělo tedy zajímat víc,
je rozvoj námi zřizovaných školských zařízení. Nově vznikající ko-

ONDŘEJ RŮŽIČKA, radní MČ Praha 4, BEZPP
Dle mého názoru je
současná podoba
státní maturity nevhodná. Není možné
chtít po absolventovi odborného
učiliště to samé co po absolventovi
gymnázia. Proto se domnívám, že

by měla mít dvě úrovně obtížnosti.
Určitě by mělo být studentům jasné od nástupu na střední školu,
z jakých předmětů se bude zkouška skládat. Státní maturita může
přinášet i jiný způsob výuky, a to
takový, že se žáci zaměří pouze na

ZDENĚK KOVÁŘÍK, zástupce starosty MČ Praha 4, ODS
Každý se učí mluvit,
zpívat, psát, malovat,
číst, počítat a myslet.
Základní komunikační dovednosti lidem přinesly náskok mezi živočišnými druhy a pomáhají nám na cestě k pokroku.
Proč to připomínám v souvislosti
s matematikou? Protože se stalo

velmi módním u části lidí nejen
u nás počítání a logické myšlení
přehlížet, téměř jím opovrhovat.
Minimálně se počítání a logickému
myšlení vyhýbat. Mám matematiku
skutečně rád! Není to však ten důvod, proč bych chtěl nahlas křičet:
„Když se budeme vyhýbat mluvení,
zpívání, psaní, malování či čtení –

JAN SCHNEIDER, zastupitel MČ Praha 4, Pro Prahu
Tato otázka má dvě
roviny. Jestli si myslím, že by matematika měla být povinnou součástí maturitní zkoušky?
Určitě ano. Matematika je základem logického myšlení a setkává
se s ní každý – nejen v pracovním,
ale každodenně i v soukromém životě. Stejně tak je základním předpokladem pro další pokračování

studia, zdaleka nejen na technických oborech.
Jestli si myslím, že bychom měli
nyní zavádět povinnou maturitu
z matematiky? Rozhodně ne. Naše
školství má celou řadu mnohem
závažnějších a aktuálnějších problémů, kterými se musí zabývat,
než může vůbec začít uvažovat
o takových detailech. Stále chybí
jasný kariérní řád ve školství, který

Patrik Šebesta, zastupitel MČ Praha 4, TOP 09
Zúžit celou diskuzi
na to, zda povinnou
matematiku ano, či
ne, vulgarizuje bohužel celé téma státní maturitní
zkoušky. Mám-li odpovědět na takto položenou otázku, tak odpověď
zní – v žádném případě. Problematika je ovšem složitější. Zastánci
povinné maturity z matematiky
v drtivé většině argumentují pouze
tím, že matematika je základem
všeho, dokonce i logiky. Takové
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tvrzení je ovšem mylné a prozrazuje o dotyčném, že nedával bohužel
ve škole pozor.
Klasické vzdělání se dělí na takzvané trivium (jistě všichni slyšeli
od rodičů či prarodičů „to je přece
tak triviální“) a kvadrivium. Matematika je součást kvadrivia a logika je součástí trivia. A právě jednoduchou logikou je z tohoto jednoznačně viditelné, jak se zastánci
povinné matematiky mýlí, aby tato
„zkouška dospělosti“ probíhala

mise pro školství pro něj udělá nepochybně vše. Zejména je potřeba
se začít již od září zabývat rozpočtem, především investicemi do oblasti školství, snižováním energetické náročnosti provozu školských
zařízení a pečovat o jejich zaměstnance, a to jak pedagogické, tak

nepedagogické pracovníky. Především je však třeba dbát o kvalitu
výuky a příjemné a přátelské prostředí ve škole takovým způsobem,
aby se v ní děti i rodiče cítili
dobře.

maturitní část studia (zkouškové
otázky) a ostatní předměty půjdou
stranou. A tím, jak jsou školy hodnoceny dle výsledků státních maturit, tak mohou dávat méně prostoru na výuku jiných neméně důležitých předmětů, jako jsou historie, zeměpis, chemie, biologie atd.
Každopádně výsledky se zavede-

ním tohoto systému budou vidět
až za několik let. Na závěr bych
chtěl popřát hodně úspěchů všem
budoucím absolventům.

tak nám to nikdy nepůjde lépe!
Když nám něco příliš nepůjde – nebude nikdy snadné se tomu věnovat!“ A to samé platí o počítání a logickém myšlení. Je krásné, když
čísla zapadnou do sebe a vyloupne
se výsledek! Je přece radost rozlousknout logický problém a najít
i nečekané řešení! Proto neříkejme:
„Já tomu nerozumím, mě to nebaví

a nezajímá, já tu matematiku
nepotřebuji!“
POJĎME SI S NÍ HRÁT, ať nám
nezůstane tato komunikační schopnost cizí.

připravuje každá vláda, ale který
ještě žádná nedotáhla. Je tu tragická úroveň pedagogických škol, které sice umí připravit odborníky na
jednotlivé předměty, ale neučí budoucí učitele učit či zvládat konflikty. A tak bychom mohli bohužel pokračovat dlouho.
Ze strany bývalého pana ministra mi přišlo, že se často jednalo
o zastírací manévry. Otevření otázky povinné maturity z matematiky

namísto řešení problému, že se na
školách matematika neumí učit.
Prosazování povinného posledního
ročníku ve školkách místo řešení
fatálního nedostatku míst pro děti
ve věku dvou až tří let. Nová paní
ministryně se zdá být svým přístupem mnohem pragmatičtější.
Osobně jí budu velmi fandit, ale
zároveň budu pečlivě sledovat, zda
skutečně mění svá slova v činy.

bez dalšího v rovině vyššího stupně klasického vzdělání. Paradoxně
tedy zastánci povinné matematiky
u maturitní zkoušky prokazují
vlastní nedostatek klasického
vzdělání, které je právě potřebné u
maturitní zkoušky.
Druhá rovina je zcela pragmatická. Jsou různé druhy škol a maturitní zkouška by měla být povinná
z českého jazyka (bez literatury)
a dále z profilových neboli hlavních oborů školy s možností výběrové maturity z kteréhokoli oboru,

který je veden jako maturitní.
Lze si stěží představit, že například absolventi konzervatoře mohou běžně maturitu z matematiky
udělat. Argument, že nemusí konzervatoř být maturitní, neobstojí,
protože podmínkou vstupu na vysoké školy je právě maturita. Akademie múzických umění tedy budou proto prázdné?

ptámesezastupitelů...

turitu z matematiky?
Drahoslava Krejčová, zastupitelka MČ Praha 4, ČSSD
Někteří lidé věří tomu, že politika jejich
životy vůbec neovlivní. A zastávají názor,
že se mohou od politiky zcela izolovat. My, obecní zastupitelé, dobře
víme, že je to iluze. Však taky dnes
a denně řešíme problémy, které mají přímý vliv na obyvatele naší
městské části. Debaty o zavedení

povinné maturity z matematiky zase mimo jiné dokazují, že i tzv. velká politika může snadno zasáhnout
každou rodinu. V této věci jsem
jednoznačně a nekompromisně
PROTI.
Rozsah výuky matematiky je na
jednotlivých typech středních škol
dost odlišný. Zatímco na gymnáziích se vyučuje například pět ho-

Tomáš Hrdinka, zastupitel MČ Praha 4, ANO 2011
Na otázku, zda by
měla být maturita
z matematiky povinná, existuje jednoduchá odpověď. Ano,
měla, pro všechny. Otázkou je pouze její obtížnost. V tomto ohledu se
přikláním k názoru, že by měly být
dvě státní úrovně maturitní zkoušky z matematiky, přičemž ta těžší
by mohla nahradit přijímací zkoušky na přírodovědné nebo technické

obory a ta lehčí by tu byla pro
všechny ostatní, kterým by dala nepostradatelný základ do života. Například ve formě toho, že se nenechají obalamutit při podpisu úvěru,
kde budou vědět, co znamená úročení, nespletou se při jednoduchém
převodu jednotek a budou vědět, co
znamená bilion v rámci státního
rozpočtu naší republiky. Pokud maturita povinná nebude, půjde dolů
i úroveň její výuky a následný po-

din týdně, na středních odborných
školách tři nebo čtyři hodiny týdně, u některých oborů dokonce jen
dvě hodiny týdně. Z toho vyplývá,
že u jednotné státní maturity mají
studenti gymnázia oproti ostatním
výhodu, takže není zaručena rovnost podmínek. Část studentů ani
není na matematiku dostatečně nadaná, stejně tak jako jiná část na
jazyky. V současnosti více než 20

procent studentů maturitu z matematiky nezvládne. Podle ministryně Valachové se dokonce jedná
o 24 procent. To je varovné číslo!
Můžeme vést debatu o jednotných
standardech maturitní zkoušky,
můžeme pozvolna zvyšovat její náročnost, ale ponechme možnost
volby zkoušky z matematiky a (dalšího) cizího jazyka.

kles v základní matematické gramotnosti se posléze na české společnosti větší či menší měrou podepíše. Toto všechno neříkám jako
někdo, kdo měl matematiku kdysi
rád. Podstatnou většinu ze získaných znalostí jsem již dávno zapomněl, ale zůstaly mi ony základy,
které pokryjí každodenní situace,
které život ve společnosti nabízí.
Druhou variantou by mohlo být
přenechání rozhodnutí o obtížnosti
maturitní zkoušky z matematiky na

ředitele škol. Toto řešení se mi však
jeví nešťastné ze dvou pohledů.
Jednak rozdíly v oblibě matematiky
mohou být v rámci jedné školy
značné, a někdo by tak na nastolenou úroveň vždycky doplatil. A za
druhé, ředitelé některých škol by ze
strachu z negativního hodnocení
výsledků mohli nastolit tak jednoduchou úroveň, že by spolu se zákonitě jednodušší výukou nebyla
přínosem pro ty, kdo chtějí dále pokračovat na VŠ.

Chcete spolufinancovat rozvoj vašeho okolí?
Máte nápad kam umístit lavičku, kde vysadit strom,
nebo kde chybí vašemu dítěti na hřišti jeho oblíbený
herní prvek? Máte chuť a možnost tento nápad spolufinancovat ve spolupráci s městskou částí?
Velice rádi s vámi každý takový podnět projednáme
a zrealizujeme. Stále častěji se na úřad obrací občané
s nabídkou poskytnutí finančního nebo věcného daru,
který by zkvalitnil okolí jejich bydliště a zvýšil komfort
uživatelů veřejných prostranství, parků, nebo dětských
hřišť. „Velice si takových nabídek vážíme. Je to důkaz
toho, že občanům není lhostejná otázka životního prostředí v naší městské části,“ říká radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (BEZPP) a dále vysvětluje: „Každou nabídku konkrétně projednáme, zda-li je možno ji

realizovat. Příkladem nám je třeba park Na Pankráci,
kde je v současné době umístěno několik desítek laviček, jejichž patronem jsou fyzické i právnické osoby.
V tomto parku jsou tímto způsobem vysazeny i různé
dřeviny, které mají svého sponzora. Škála toho, jakým
způsobem se na tomto projektu podílet, je široká.
Umím si představit například houpačku na dětském
hřišti s cedulkou se jménem sponzora, vybudované
pítko a podobně.“ Občané a společnosti, které tato výzva oslovila, se s konkrétní nabídkou mohou obrátit
přímo na radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičku (ondrej.ruzicka@praha4.cz), nebo na Odbor životního prostředí a dopravy. 
(red)

V ZŠ Plamínkové vyzkouší dietní stravování
Na začátku nového školního roku MČ Praha 4 spustí pilotní
projekt, jehož cílem je ověřit možnost zajištění dietního stravování dětí v základních a mateřských školách. Městská část
vybrala školní jídelnu ZŠ Plamínkové, která připravuje stravu
pro základní a mateřskou školu a má již z minulosti zkušenost s přípravou bezlepkové diety, jako pilotní školní jídelnu.
„Chceme vyjít vstříc dětem, které mají nějaké poruchy
stravování, a připravovat pro ně v našich jídelnách dietní stravu,“ uvedl radní pro školství a mládež Jaroslav Míth (ODS)
a dodal: „Od září bude Základní škola Plamínkové pod dohledem nutričního terapeuta a s dodržením metodického doporučení vydaného ministerstvem školství připravovat dietní
stravování.“

Zajištění dietního stravování znamená pro Prahu 4 větší finanční zatížení, konkrétně vícenáklady právě na nutričního
specialistu, na kterého městská část nedostane žádné peníze,
a proto tyto vícenáklady v ZŠ Plamínkové musí dotovat ze
svého rozpočtu.
„Projekt, včetně jeho finanční náročnosti, příští rok vyhodnotíme a podle výsledků rozhodneme o dietním stravování
i v dalších školských zařízeních,“ uvedl dále Jaroslav Míth.
V základních a mateřských školách v Praze 4 se v loňském
školním roce stravovalo 11 859 dětí (8 401 žáků ZŠ
a 3 458 dětí v MŠ), zhruba 50 žáků mělo bezlepkovou dietu
nebo jiné alergické omezením (alergie na vejce, mléko, ořechy, ryby apod).
(red)

VÝKOPOVÉ PRÁCE
NA ČTYŘCE
• Ulice U Krčského nádraží,
U Společenské zahrady, Višňová, Nad Havlem
(1. 9. – 30. 10. 2015).
Odpovědný pracovník: p. Jirkovský,
tel. 724 821 849.
• Ulice Skaláků, Vrbova
(do 14. 9. 2015)
Odpovědný pracovník:
Marian Červeň, tel. 603 443 237.
• Ulice Budějovická
(do 19. 9. 2015).
Odpovědný pracovník: p. Koubek,
tel. 724 758 968.
• Ulice Jeremenkova, Pujmanové, Nad Kolonií, Sitteho a U
Družstva Práce (do 13. 9. 2015).
Odpovědný pracovník: Jiří Šalanda,
tel. 602 413 652.
• Ulice Na Mlejnku až po Železniční most (do 17. 8. 2016).
• Ulice Pod Kopcem až po ulici
Pikovická (do 24. 5. 2016).
• Ulice Pod Farou (do prosince
2015). Odpovědný pracovník:
Bohumil Šesták, tel. 602 231 566. 
(red)
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SPORTOVNÍ NABÍDKA PRO VÁS A VAŠE DĚTI
V NEJLEPŠÍM KLUBU PRAHY I ČR KARATE A SEBEOBRANY
SK KESL RYU Shotokan
pod vedením mistra Evropy i světa K. Kesla 8. Dan

nábor nových členů září 2015 Praha 12 – Modřany
info: www.sk-kesl-ryu.cz, tel.777940769

SC-351162/01

Zubní ordinace STYLEDent:

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do nově otevřené další ordinace
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: VZP (111), VOZP (201), OZP (207), RBP (213), ČPZP (205)

Tel.: 734 313 939, 222 969 471 • U Strže 382/3, Praha 4 • www.styledent.cz
SC-351087/01

Smlouvy se zdravotními pojištovnami: VZP (111), VOZP (201), OZP (207), RBP (213),

CVIČENÍ PRO ZRALÉ ŽENY

SC-351160/01

Vydavatelství Český domov
přeje všem žákům úspěšný vstup
do školního
roku.

PREVENTIVNĚ ZDRAVOTNÍ ZAMĚŘENÍ
PROTAHOVÁNÍ ZKRÁCENÝCH
A POSILOVÁNÍ OCHABLÝCH SVALŮ

každý čtvrtek v 17 hod., začínáme 1. 10. 2015
v tělocvičně ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4
za DBK – 5 min. metro Budějovická

Tel. večer: 241 773 598 – Marcela Janoušová

SC-351185/01

Pro detailní kalkulaci,
objednávku nebo
rezervaci kontaktujte
inzertní oddělení:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, e-mail:
renata.cizkova@ceskydomov.cz
SC-351183/01
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Příští číslo vychází
23. září.
Uzávěrka inzerce
11. září.

Vokáčova

B y d l e n í n a Pa n k r á c i

www.vokacova.cz

Prodej bytů
Praha Pankrác
Byty 1+kk až 4+1 / tel.: 608 360 350

SC-350069/06

SC-350767/02

REKONSTRUKCE KOUPELEN 28. 8. 2014
Malířské, lakýrnické,
VOKACOVA-inz_92x30mm-OK.indd 1
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ.
zednické a podlahářské práce.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

603 425 347; kotalik@ok-tex.cz
www.ok-tex.cz

Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

SC-350135/14

bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů
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PANELREKO s.r.o.

278 Křejpského 1523, Praha 4
800 112
praha@panelreko.cz
www.panelreko.cz

SC-351158/01

KULEČNÍKOVÝ KLUB BALABUŠKA
Michelská 19/16, Praha 4
(vedle restaurace u Jaurisů)

Rezervace po 14 h., tel.: 241 482 331
Pro firemní akce: balabuska@balabuska.cz
Více o dalších akcích na www.balabuska.cz
nově také na Facebooku
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KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
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VINOBRANÍ
V EDENU

QBOFMSFLP@JO[FSDF@@YJOEE

16:14:42

SC-350780/02
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H L E DÁ M E M I L É
A S P O L E H L I V É KO L E GY
DO McDONALD’S™
Máte rádi kontakt s lidmi, chtěli byste pracovat v příjemném
kolektivu a skloubit dobře svůj osobní čas s prací?

• NEJLEPŠÍ VINAŘI Z MORAVY A ČECH
• VINNÝ TRH • VÝSTAVA VÍN
• DEGUSTACE

Nabízíme práci na hlavní
pracovní poměr, možnost
rychlého kariérního růstu,
nástupní mzdu v rozmezí
13 000–15 000 Kč.
Pokud vám nevyhovuje plný
úvazek, můžeme se domluvit
na zkrácený. Je třeba občas
pracovat v noci i o víkendech,
ale za to dáváme peníze
navíc. Příjemnou výhodou je
50% sleva na jídlo a možnost
pozvat i rodinu a přátele
na menu za zvýhodněné ceny.

4. – 5.
ZÁŘÍ

Nudit se nebudete
díky přátelským kolegům
i rozmanitosti vaší práce,
která bude obnášet přípravu
jídla, obsluhu zákazníků
a společnou starost o úklid.
„Jestli máš rád lidi a chceš
se prací bavit, potom tě
chceme!“ Těšíme se na vás!
Kolegové z McDonald’s™
Kontaktujte nás:
McDonald’s™ Jižní spojka
u ul. Branická, Praha 4
E-mail: rm43@cz.mcd.com
Tel.: 732 132 305

NA NÁMĚSTÍ

PŘED NC

EDEN!
SC-350126/28
92x130_zr_Tucnak.indd 1

11.8.15 14:16

SC-351179 01
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servis
Nevidomí maséři
rozšiřují provoz
Prvního září, kdy děti zasednou do školních lavic, mohou dospělí přijít „zalehnout“ do nových prostor v masérském studiu Novida
v Kunratické tvrzi. V tento den se otevře druhá
masérská místnost, kde se bude masírovat
v pracovních dnech od 14 do 20 hodin. „Otevření druhé masérské místnosti je dalším příjemným rozvojem služeb, které jsme začali
v jedné malé místnosti nabízet před téměř
třemi lety,“ uvedla ředitelka Novidy Jana Mašínová. Novida má otevřeno každý pracovní
den od 8 do 20 hodin a v sobotu od 11.30
do 20 hodin. Info na www.novida.cz. (red)

Mobilní kancelář
šetří čas
Vyřídit veškeré záležitosti s odběrem zemního
plynu na jednom místě nabízí mobilní kancelář Pražské plynárenské. Ta bude umístěna
v automobilu Fiat Ducato, označeném logem
Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti před základní školou v Jitřní ul. č. 185.
Termíny přistavení mobilní kanceláře:
25. 9., 23. 10. a 27. 11, vždy od 8 do 12 hod.
Mobilní kancelář poskytuje zejména: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu (způsobu placení,
zasílací adresy, jména atd.), převzetí reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru, informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu a tiskopisy a informační brožury. Bližší informace na tel. číslech
267 175 174 a 267 175 202, www.ppas.cz.
(red)

Studio Dobeška
zve na kurzy
Ve studiu Dobeška si můžete vybrat ze široké
škály mimoškolních aktivit. Od výtvarné, keramické a nově i dramatické výchovy po hru
na housle, klavír violoncello, hudební přípravku pro nejmenší, bubínky pro nejmenší,
zpěv pro malé i velké, tanečky a další. Dospělí a senoři mohou využít jak výtvarné a
keramické kurzy, tak mnoho pohybových aktivit. Informace na www.studiodobeska.cz či
na tel. 774 817 066 (Kateřina Burdová).
Výtvarný kroužek pro děti od 4 let s Klárou Marešovou – čtvrtek (14.45–15.45 h.)
Keramické kurzy pro děti: pondělí, úterý,
středa (14.30–17.30 h.)
Míčové hry s Martinem Klapalem pondělí a úterý (14.30–16.00 h.)
Výtvarné techniky a animace s Klárou
Marešovou – čtvrtek (16.00–17.30 h.) (red)
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Naučte se pracovat s klávesnicí
Rychlé psaní na počítači, tvorba a zpracování textů je dnes
v mnoha profesích ceněna i očekávána. Ne všichni však tyto dovednosti zcela ovládají, mnozí si jistě vzpomenou například na lékaře či policisty, kteří při psaní zpráv hledají
písmenka, a čas se tak líně vleče…
Spolek Interinfo ČR, který vedou manželé Zaviačičovi
a nově sídlí v Praze 4, proto nabízí internetovou školu ZAV.
Jejím prostřednictvím lze získat klávesnicovou gramotnost.
Stačí na e-mail škola@zav.cz sdělit jméno a věk a během

několika hodin si zájemce vyzkouší první kurz zdarma.
Prakticky výlučně z absolventů školy ZAV každé dva roky
sestavuje Interinfo ČR družstvo pro světový šampionát
v záznamu a zpracování textů. V červenci
se konal v Budapešti
a naši získali
49 z celkového počtu
51 medailí!  (md)

Přistavování kontejnerů na objemný odpad – září
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01

16:00–20:00

Vzdušná x Na Rovinách

15

16:00–20:00

Ctiradova x Mečislavova

01

16:00–20:00

Klánova x U Vodotoku

15

16:00–20:00

Zálesí x Sulická

01

16:00–20:00

Podolská x K Vysoké cestě

15

16:00–20:00

Pod Terebkou – nad schody

02

16:00–20:00

Plamínkové (u garáží)

16

16:00–20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02

16:00–20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

16

16:00–20:00

Jeremenkova x Sitteho

02

16:00–20:00

Podolská x U Vápenné skály

16

16:00–20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

02

16:00–20:00

Kamenitá

17

16:00–20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

03

16:00–20:00

Branická x K Ryšánce

17

16:00–20:00

Vavřenova

03

16:00–20:00

Jílovská (u Údolní)

17

16:00–20:00

Pod Lysinami 2 – u trafačky č. TS 5178 03

16:00–20:00

Na Květnici – u stanoviště tříd. odpadu

18

16:00–20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

03

16:00–20:00

Sdružení x Nad Studánkou

18

16:00–20:00

U Pernštejnských x Družstevní

04

16:00–20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

18

16:00–20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

04

16:00–20:00

Horáčkova X Bartákova

18

16:00–20:00

V Zálomu x Na Jezerce

04

16:00–20:00

Lukešova x Bohrova

18

16:00–20:00

Zapadlá x Zelený pruh

04

16:00–20:00

Baarova x Telčská

21

16:00–20:00

Pekárenská x Prostřední

07

16:00–20:00

Bítovská

21

16:00–20:00

Halasova x U Strže

07

16:00–20:00

Sinkulova x Na Klikovce

21

16:00–20:00

K Výzkumným ústavům

07

16:00–20:00

Pod Jalovým dvorem

22

16:00–20:00

Pod Višňovkou

07

16:00–20:00

Psohlavců x Věkova

23

16:00–20:00

Pod Dálnicí č.1

07

16:00–20:00

Ružinovská x Kukučínova

23

16:00–20:00

Mikuláše z Husi

08

16:00–20:00

Nad Havlem x U Krč. nádraží

23

16:00–20:00

Michelská x U Michelského mlýna

09

16:00–20:00

Na Líše x Na Novině

24

16:00–20:00

Murgašova

09

16:00–20:00

Jihlavská (proti garážím)

24

16:00–20:00

Zachova x Nad Svahem

09

16:00–20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

24

16:00–20:00

Korandova x Havlovického

09

16:00–20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

25

16:00–20:00

Valtínovská x Hornokrčská

10

16:00–20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

25

16:00–20:00

Vrbova (u garáží)

10

16:00–20:00

Sládkovičova

25

16:00–20:00

Lopatecká x Doudova

10

16:00–20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská)

25

16:00–20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

10

16:00–20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

25

16:00–20:00

Žilinská

11

16:00–20:00

Fillova x Rabasova

29

16:00–20:00

Kotorská (u jeslí)

11

16:00–20:00

Jižní XVI.

29

16:00–20:00

Herálecká I. x Pacovská

11

16:00–20:00

Choceradská x Senohrabská

29

16:00–20:00

U Habrovky x U Krč. vodárny

11

16:00–20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

30

16:00–20:00

Boleslavova x Božetěchova

14

16:00–20:00

Viktorinova

30

16:00–20:00

Nad Lesním div. x Němčická

14

16:00–20:00

Ohradní x Na Křivině

30

16:00–20:00

Pod Krč.lesem x V Jehličí

14

16:00–20:00

Podolská x Pravá

30

16:00–20:00

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny v říjnu.

servis

Noví občánci přivítaní
KDO MÁ U ŠKOLY
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁHONEK? v červnu a červenci

1. křižovatka ul. Čestmírova x Mečislavova

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Jivenská x Adamovská

15.30–15.50

3. ul. Družstevní ochoz č.1153/11

16.00–16.20

4. ul. Baarova č. 360/24 (u školy)

16.40–17.00

5. křižovatka ul. Na Záhonech č. 1167/3 x Mezipolí

17.10–17.30

V červnu a výjimečně i v červenci proběhlo několik vítání nových občánků městské části Praha 4. Občánky přivítala zástupkyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice). Děkujeme za pěkná pěvecká vystoupení dětem z Mateřských škol Křesomyslova, Trojlístek a Přímětická a také děkujeme za
spolupráci střední škole Kavčí hory.
V úterý 9. června byli přivítáni: Tomáš Košina, Tobiáš Novák, Adele
Giardi, Maxim Michel, Adam Vojta, Antonie Machová, Václav Rýdl, Filip
Vech, Jan Šára, Mariana Malinová, Žofie Slouková, Mia Elinor Lachmanová, Sára Dušková, Samuel Mikuláš, Gabriel Mikuláš, Jiří Had, Jonáš
Jahoda, Adéla Urbánková, Sofie Trhoňová, Edwin Struska, Amélie Bartková a Angelina Marie Malucchi.
Ve čtvrtek 11. června byli přivítáni: Stella Franckaerts, Daniela Dubjelová, Jan Živný, Jakub Mikula, Sofia Michalaki, Adina Gapko, Julie
Svobodová, Antonín Sosna, Nikola Losmannová, Viktorie Šuchmanová,
Beata Kučerová, Nikolas Novotný, Anna Černá, Filip Belšan, Zuzana
Brátková, Samuel Patrik Stehlík, Viktorie Matová, David Šutera, Jan Kukelka, Karolína Jelínková, Barbora Holá, Antonín Škráček, Jáchym Zach,
Fabián Cejnar, Sophia Elizabeth Hertl a Matěj Svoboda.
V úterý 23. června byli přivítáni: Klára Červená, Filip Ševela, Damián
Štofa, Sofie Hinzová, Richard John, Sebastian Štefko, Martin Maršálek,
Abigail Wallace, Maxmilián Faltin, Markéta Zemková, Evelína Pavlíková,
Gabriela Svobodová, Johana Rudolfová, Robin Herbst, Ema Knoppová,
Aneta Knoppová, Sofie Běhounková, Anna Jiroušková, Antonín Kolek, Šimon Lehejček, Jakub Dvořák, Lisa Bancelová.
V úterý 23. července byli přivítáni: Anna Kašparová, Karel Novosád,
Lucie Koutná, Matyáš Klupka, Matěj Sahula, Samuel Andr, Damian Samuel Seiler, Matěj Buňka, Viktorie Nývltová, Karolína Klepáčová, Erik
Josef Zach, Nikola Kučerová, Kateřina Pospíšilová, Denisa Karlová, Zuzana Hradecká, Jakub Provazník, Matěj Hruška, Karolína Chmelíková, David Křížek, Eliška Jedličková, Matyáš Koubek, Oskar Jelínek, Daniel Durdil a Alexander Zach.

6. Roztylské nám. č. 369/32

17.40–18.00

Verona Ballay, odbor kancelář starosty

7. Jižní nám. č. 970/9

18.10–18.30

8. křižovatka ul. Hlavní x Na Chodovci č. 2880/59

18.40–19.00

■ V soutěži o nejkrásnější záhonek v areálu základní či mateřské

školy Prahy 4 si prvenství odnesly MŠ Kaplická a MŠ K Podjezdu
(dělené první místo) a ZŠ Mendíků. „Celkem se zúčastnilo devět
školských subjektů, které byly na základě dosaženého pořadí odměněny odstupňovanou finanční prémií,“ sdělil radní Ondřej
Růžička (BEZPP), který se zúčastnil kontroly hodnocení záhonků.
Zástupci škol pak na radnici převzali ocenění z rukou starosty
Petra Štěpánka (Trojkoalice). 
(red) Foto: MČ Praha 4

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Trasa A
st 16. 9.

Trasa B
čt 17. 9.

1. Nedvědovo nám. č. 140/13 (u školy)

15.00–15.20

2. křižovatka ul. Na Klaudiánce x U Podolského hřbitova

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Na Vrstvách x V Rovinách

16.00–16.20

4. křižovatka ul. Dvorecká č.1162/2a x Jeremenkova (parkoviště)

16.30–16.50

5. křižovatka ul. Milevská x Pujmanové č. 1218/10 (parkoviště)

17.00–17.20

6. ul. Plamínkové x u garáží (naproti Pujmanové č. 1546/40)

17.30–17.50

7. křižovatka ul. Za Zelenou liškou č. 953/1 x Senožacká

18.00–18.20

8. ul. Jihlavská č. 611/18 (parkoviště u prodejny GATO)

18.30–18.50

Trasa F
st 16. 9.

1. křižovatka ul. Ružinovská x Pod Krčským lesem

15.00–15.20

2. křižovatka ul. U Zátiší x Pod Lysinami (u trafostanice)

15.30–15.50

3. křižovatka ul. Podolská x K Vysoké cestě

16.00–16.20

4. křižovatka ul. Hudečkova č. 1091/1 x Kubištova (parkoviště)

16.30–16.50

5. křižovatka ul. Ohradní x Michelská

17.00–17.20

6. křižovatka ul. Na Veselí x Soudní

17.30–17.50

7. ul. Žateckých u č. 1169/11

18.00–18.20

8. křižovatka ul. Podolská x Nedvědovo náměstí č. 1164/14 18.30–18.50

Informace o vítání občánků
v městské části Praha 4
Vítání občánků je tradiční akce pořádaná městskou částí. Jsme rádi, že je o přivítání nových občánků stále velký zájem, i když je od Nového roku nutné dítě na vítání občánků přihlásit. Přihlášky najdete na www.praha4.cz a doručit je můžete
osobně na podatelnu městské části, případně poštou nebo e-mailem. Přihláška je
následně předána do oddělení PR, které má tuto agendu na starosti. Miminka se
většinou zvou na vítání dle věku, přednost mají starší děti. Slavnostní akt přivítání
se koná v historické budově Nuselské radnice, která tomuto setkání dodává krásný
punc výjimečnosti. Celou akci dokumentuje fotograf, u kterého je poté možné se
domluvit na rodinném vyfotografování po skončení obřadu a následném zakoupení zhotovených fotografií jako krásné památky.
V souvislosti s tímto slavnostním aktem vás chceme poprosit o trpělivost při
čekání na pozvánku. Dětí je hodně, a i když vítání občánků probíhá 3–4 x měsíčně, tak dětí neubývá. A ještě jedna malá prosba – je potřeba, abyste dorazili včas,
ideálně 10 minut před začátkem obřadu. Není možné posouvat začátek a čekat
na nepřítomné. V nejhorším případě se může také stát, že vaše děťátko nebude
slavnostně přivítáno, protože budete při pozdním příchodu přehlédnuti. Za vstřícnost moc děkujeme. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Verona Ballay
oddělení public relations (PR)
tel.: 261 192 199
e-mail: verona.ballay@praha4.cz
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Vzpomínky na zahájení

Plavecký stadion Podolí oslavil 50. narozeniny a u jeho zrodu stál
i JAROSLAV MACEK, dlouholetý občan MČ Praha 4. Nejprve v Podolí pracoval od roku 1964 jako vedoucí technického úseku a byl u dokončování
a přejímání stavby, pak pět let (1989–1994) areál vedl. Začtěte se do jeho
místy až neuvěřitelných vzpomínek.
Jak vlastně vznikl plavecký stadion Podolí? Československý svaz tělesné výchovy chtěl 50 metrový bazén olympijského typu a skokanský bazén s tribunami pro 4500 sedících diváků. Nejprve měla být tribuna zakotvena do stráně Kavčích hor, pak se situace změnila a tribuna se postavila směrem k Podolské ulici. Vznikl tím jakýsi amfiteátr – z jedné strany tribuna, z druhé
skalní masiv. Pro upřesnění, stavební parcela byla v prostoru bývalého lomu a bazén se stavěl
v prostoru bývalé cementárny.

Je vám zima? Hajdy do necek!
Konstrukce tribuny byla postavena na nosných
obloucích mostního typu atypického tvaru.
Vzhledem ke komplikovanosti výpočtu byl vytvořen dokonce model oblouku a na něm se prováděly zátěžové zkoušky. Těch oblouků je jedenáct. A když už byl projekt téměř hotový, přišel
někdo v PPU (Pražský projektový ústav) s nápadem, co by se mohlo dát pod tribunu s velkými
oblouky, aby to tam nezelo prázdnotou – krytý
bazén, se kterým se původně nepočítalo. Nápad
byl odsouhlasen a tak vzniklo současné Podolí.
Socialistická stavba však měla skluz a pro spartakiádu v roce 1960 nebyla dokončena. Ale závody se zde uskutečnily. Postaveny byly pouze
venkovní 50metrový bazén a skokanský bazén.
Ochozy okolo se udělaly ze dřeva, zbytek stavební jámy se zaclonil velkými vysokými panely
se slavnostní výzdobou, na přístupovou cestu se

■ Zahájení stavby v roce 1960. Foto: archiv JM

navezl žlutý písek a všude vlálo plno vlajek.
Současní plavci by však do bazénů nevlezli. Napustily se pitnou vodou s teplotou kolem
18 stupňů. Pro trochu nahřátí se dotáhla stará
lokomobila, pod ní se zatopilo uhlím a voda se
oteplila asi o půl stupně. Skokani však byli moc
zkřehlí a vynutili si, že pod skokanskou věží byly postaveny staré dřevěné necky s horkou vodou. Závodník si do necek lehl, trochu se nahřál
a šel skákat. A tak se „slavnostně“ odbyly první
závody v Podolí. Pak vše usnulo a staveniště osiřelo, jenom se odvezly vlajky, panely, dřevěný
ochoz i ta lokomobila. V roce 1963 se přišlo na
to, že další spartakiáda by měla být již kulturnější, a začalo se horečně stavět. Byl to fofr, na
tehdejší stavebnictví nevídaný. A tak se v roce
1965, při další spartakiádě, Podolí otevřelo v plné slávě. I když… Před příchodem vládní delegace se museli zedníci a obkladači schovat v suterénu (tam se delegace nevedla), aby pak ještě
asi rok areál dokončovali.

Šatnářky přišly o práci
Plavecký stadion vyprojektoval Pražský projektový ústav pod vedením architekta Podzemného.
Na svou dobu to byl velmi zdárně provedený
projekt, zvlášť když nebyly u nás žádné zkušenosti se stavbou tohoto typu. V původním záměru byly vyprojektovány pouze letní odkládací
šatny. Návštěvník vstoupil z ochozu do převlékací kabiny, sklopením semaforku dal šatnářce

signál, aby otevřela
ze zadní strany kabiny dvířka a dala návštěvníkovi ramínko.
Návštěvník se převlékl, dal věci na ramínko, zase zavolal
stejným způsobem
šatnářku a šaty ji
■ Jaroslav Macek
předal. To trvalo
dohlížel na zdárné
dost dlouho a fronty dokončení stavby
na ochozech byly
plaveckého areálu.
velké. Proto se pozFoto: archiv JM
ději šatny přestavěly
na skříňkové a dvanáct šatnářek přišlo o práci.
Podolí, tehdy jediné zařízení tohoto typu
v Praze, mělo značnou návštěvnost, až
12 000 osob za den. Dostavbou krytého bazénu
vznikly kryté šatny, které byly pouze pro plavecké oddíly. Ty neměly dostatečnou kapacitu,
a proto se v průběhu několika let zrušily rozsáhlé vstupní prostory pro návštěvníky tribuny
a vybudovaly se další šatny pro veřejnost.
Ve zbytku prostoru se postavily sauny.

Česká televize ohřívá Podolí
Úpravna vody pro bazény byla jedna centrální
s atypickým systémem. Voda z bazénu tekla samospádem přes otevřené lapače vlasů (dvojitá
síta a mezi nimi hoblovačky) do pěti otevřených
rychlofiltrů s plochou jednoho filtru 45 m2. Voda pak odtékala do velké jímky a odtud se čerpadly tlačila na nejvyšší místo v úpravně vody,
do otevřených měrných přepadů a samospádem
tekla zpět do bazénů. Systém pracoval až do
90. let minulého století, kdy se postavila nová
úpravna vody. Vznikly čtyři moderní úpravny

■ Konstrukce tribuny byla postavena na nosných obloucích

mostního typu atypického tvaru. Snímek z roku 1963. Foto: archiv JM
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provozu stadionu Podolí
(pro krytý bazén, venkovní plavecký a skokanský a dětský bazén) s tlakovými rychlofiltry.
Ve skalním masivu nad plaveckým stadionem
je schovaná jedna zajímavost. Při výstavbě televizních studií na Kavčích horách bylo třeba
chladit studia, a proto vznikl zajímavý projekt.
Plavecký stadion čerpá studenou vodu do vodo-

„1 800 lidí
je průměrná denní
návštěvnost
plaveckého stadionu“

sportovní prodejna). Zrušila se tělocvična a místo ní vznikla rehabilitace. Ve vstupním prostoru
místo zasedačky se vybudovalo občerstvení.
Při rekonstrukci se rovněž zavedl turniketový
systém vstupu.
Málokdo dnes asi ví, že v Podolí trénovala
olympijská vítězka skoků do vody Milena Duchková pod vedením Manky Čermákové. Zaplavala
si zde i princezna Diana při oficiální státní návštěvě v Praze. Mimochodem přišla, jak to u ní
bylo zvykem, neohlášená a trenérka ji vyhodila

z bazénu, neboť se zapletla mezi trénující sportovce. V sauně si pobyt zpříjemnil i finský prezident Urho Kekkonen. Barandovské ateliéry tu
často natáčely, například podvodní scény filmů
Fantom Morrisvilu a Agent W4C, dělaly se zde
pokusy s potápěním auta (pak se bazén musel
vypustit), slavnostní setkání přátel Semaforu,
kdy Jiří Suchý měl úvodní projev ve fraku a přitom plaval v bazénu. Ale největší slávou je padesát let života tohoto zařízení a miliony spokojených návštěvníků.
(md)

jemů u televize. Odtud se žene na chladicí zařízení studií a zpětně ohřátá voda se vrací zpět do
bazénů. Potrubí je vedeno asi 200 metrů dlouhým tunelem ve skále a vzestupným komínem
rovněž ve skále končí nahoře u vodojemů. Vzpomínám si na napětí při ražení. Tunel se razil ze
dvou stran, jednak nahoře z těžní věže a jednak
dole ze strany Podolí. A strefili se proti sobě
(rozdíl byl asi 10 cm!), takže tunely nejsou dva.

Voda odnesla uklízečku
S vodou mám spojenou i úsměvnou historku.
Je to už dávno, kdy prasklo jedno podvodní okno v plavecké bazénu. Uklízečka v šatně poctivě
vytírala vodu z podlahy po mokrém návštěvníkovi, když ji najednou uplaval kbelík a vzápětí
už i ji vlnky unášely chodbou ven na ulici.
To byl poprask. Ale teď už se návštěvníci bát nemusí, okna se při rekonstrukci bazénu zrušila.
Trochu vodičky pak nateklo do Podolí při poslední velké povodni. Ze suterénu, kde je úpravna vody, je vedena pod Podolskou ulicí stará štola do Vltavy. A štolou se voda dostala zpětně do
celé technologie. To byla pohroma, všechna čerpadla, motory a rozvaděče pod vodou. Dost
dlouho se sušily.
I ostatní prostory se průběhu doby měnily.
Cukrárna v severní venkovní tribuně na posilovnu, kavárna v 1. patře v západní tribuně s velkou terasou směrem k řece se zrušila a jsou zde
kanceláře. Původní kanceláře ve vstupních prostorách se změnily na služby (holič, kadeřník,

■ Letecký pohled na Podolí v roce 1965 a v současnosti. Najdete výrazné rozdíly?
Foto: Zdeněk Kříž a archiv J. Macka
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Hudební pedagog Jan Maria Dobrodinský:

„Životní lásku jsem potkal v kostele“
Sbormistr, dirigent, pedagog a občan Prahy 4 JAN MARIA DOBRODINSKÝ oslavil
v červenci významné životní jubileum (narozen 1925). Hudbě zasvětil celý umělecky
plodný život, dlouhá léta působil ve funkci hlavního sbormistra Slovenského filharmonického zboru, Pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze a hlavního
dirigenta Středočeského symfonického orchestru v Poděbradech.
Martin Dudek
Jaké životní cesty vás k profesi dirigenta
přivedly?
Muzikantské základy jsem měl z rodiny, otec
byl dlouholetý významný člen České filharmonie a maminka výborná cellistka. Bydleli jsme
v Nuslích a po roce 1945 nebylo obsazeno místo
ředitele kůru v kostele svatého Václava. Byli
jsme tehdy studentská muzikantská parta a převzali jsme péči o chrámovou hudbu. Tehdy jsem
začal dirigovat.
Měl jste nějakou odbornou přípravu?
Končil jsem v roce 1945 gymnázium a zároveň
studoval na konzervatoři hru na lesní roh. Absolvoval jsem na jaře 1948. Měl jsem tedy již
značnou praxi jak v amatérských, tak i v profesionálních orchestrech. Asi nejdůležitější chvílí
v mém životě bylo, když mne přijal prof. Václav Talich do svého Českého komorního orchestru, kde jsem zažíval práci skutečného mistra v tomto oboru. Po znovuotevření vysokých
škol jsem ještě čtyři roky studoval na Filosofické fakultě UK hudební vědu, filozofii a sociologii, ale studium jsem ze známých politických
důvodů nemohl dokončit.
Co považujete za svůj největší profesní
úspěch?
Se Středočeským symfonickým orchestrem
a hlavně se Slovenským filharmonickým zborem

jsem projel velkou část Evropy a s ním jsem získal i mnoho mezinárodních ocenění (například
ocenění francouzské akademie Prix du disque),
i když na Západ mi nikdy nebylo povoleno samostatně vyjet. Vrcholem spolupráce bylo účinkování na mezinárodním festivalu ve Štrasburku
v roce 1976. O výkonech sboru – účinkovali
jsme nejen na koncertním pódiu, ale i v proslulé
katedrále a v opeře – napsali v místním tisku:
„Je-li zvykem za nějaký povedený výkon smeknout klobouk, pak v případě Dobrodinského
družiny by bylo nutné smeknout celé kloboučnictví.“ Za mimoprofesní úspěch považuji svou
práci pedagogickou na státní konzervatoři
a VŠMU v Bratislavě, práci poradce ministra kultury v letech 1992–96 a v téže době funkci předsedy Asociace hudebních umělců a vědců. Tenkrát měla na 1400 členů a sdružovala 11 profesních organizací. ‚Kočírovat‘ umělce je náročné,
ale myslím, že i to jsem úspěšně zvládl. A také
jsem se angažoval v KDU-ČSL, zvláště v letech
1945–1948 jako student. Byl jsem například
v tom pověstném pochodu k prezidentovi Benešovi na Hrad v roce 1948. A potom jsem opět
pracoval pro KDU-ČSL po roce 1989.

„V Bratislavě jsem prožil
27 let, ale obě naše děti
se narodily v Podolí.“
Hudba stále vyplňuje váš volný čas?
Nezanevřel jsem na ni, rád ji poslouchám, především v televizi. A jsem kritický k některým
výkonům slavných dirigentských hvězd. Ještě
před šesti lety jsem také učil na pedagogické fakultě sborové dirigování, ale už se sám nikam
neprosazuji. Jsem v hudební branži respektován
a to mi stačí. Nakonec i ta historie s mým nuceným odchodem ze Slovenské filharmonie se
urovnala a byl jsem po roce 1990 jmenován jejím čestným dirigentem.

■ S Dmitrijem Dmitrijevičem Šostakovičem
(vpravo), ruským skladatelem a klavíristou,
na mezinárodním hudebním festivalu
Pražské jaro v roce 1957. Foto: archiv JMD
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Čím se aktuálně zabýváte?
Teď už se nezabývám ničím významným. Něco
píši a jen si rovnám archiválie. Vyhodil jsem asi
tři krabice papírů, co jsem komu a jak psal a co
on napsal, a nějakou agendu z ministerstva
mám ještě v suterénu.

■ Hudební pedagog Jan Maria Dobrodinský
oslavil v červenci kulaté životní jubileum.
Foto: Martin Dudek

Vypadáte minimálně o deset mladší. Je to
záležitost genů?
Dirigování je v podstatě zdravé řemeslo, pokud
člověk neprohání děvčata a moc nepije. Každý
den jsem měl prostná cvičení, čtyři až pět hodin
jsem máchal rukama, a k tomu se v hlavě musela pořád točit kolečka. A navíc můj rod pochází
z Vysočiny a mám zdravé kořeny.
Do Prahy 4 jste se přestěhoval kvůli práci?
Do Prahy jsem se vrátil v roce 1977, kdy jsem
z politických důvodů musel odejít ze Slovenské
filharmonie. Výměna bytů připomínala film Kulový blesk, základní byla na trase Bratislava–Praha. Podařila se a my se nastěhovali do vilky, kterou postavili manželčiny rodiče. Žil jsem, včetně
studia, v Bratislavě 27 let, ale obě naše děti se
„jely narodit“ do Podolí.
Líbí se vám čtvrť, ve které žijete?
Ano, líbí se nám. I přes různé zástavby si stále
zachovala charakter zahradní čtvrti, která je
dobře udržovaná, a navíc máme krásný výhled
na Prahu.
Po celý život vám po boku věrně stojí vaše
žena, letos jste oslavili 61. výročí sňatku. Seznámili jste se díky hudbě?
Hudba je moje stálá věrná družka a bylo asi
v podstatě zákonité, že díky ní jsem si našel životní lásku. Jako věřící mladík jsem často hrával
na kůru nuselského kostela sv. Václava a v roce
1950 chrámový sbor vypsal konkurz na zpěváky.
Do Bratislavy, kde jsem právě začal studovat,
jsem dostal od kamarádů zprávu, že do sopránu
přibyla hezká slečna. Když jsem na Vánoce přijel do Prahy, uznal jsem, že měli pravdu. Slovo
dalo slovo, začal jsem ji ze Slovenska psát
a v roce 1954, po ukončení studia, jsem se s ní
oženil. Takhle jsem dostal ‚nadělenou‘ manželku a nikdy jsem toho nelitoval. Byla a je nejen
hezká, ale i moudrá a milá.

volnýčas

KINOBUS ZVE NA ZAJÍMAVÉ FILMY
čovnu dek a možnost zakoupení občerstvení.
Promítání začíná vždy po setmění, mezi cca
20.15–20.30 hod. Vstup je díky MČ Praha 4, která projekt finančně podpořila, zdarma.
Součástí celého turné a každého jednotlivého
promítání je opět sbírková pokladnička, díky níž
mohou diváci spojit zábavu s účinnou pomocí
a podpořit tak dobrou věc. Celkový výtěžek sbírky bude použit na rozvoj a podporu náhradní
rodinné péče (zejména pěstounské) či jako podpora prevence odebrání dítěte z rodiny. Info na
www.dpp.cz/kinobus. 
(red)

V rámci osmého ročníku letního filmového turné mobilního Kinobusu, který pořádá Dopravní
podnik hl. m. Praha, se filmový autobus zastaví
i na území Prahy 4.
V termínech 7.–10. 9. zaparkuje v parku Na
Pankráci, kde budou postupně promítnuty filmy
Fair play, Hodinový manžel, Babovřesky 2
a Sedm psychopatů. Ve spolupráci s OC Novodvorská Plaza uvidí diváci ve dnech 11.–13. 9.
na venkovním parkovišti OC snímky 10 pravidel,
jak sbalit holku, Všiváci a Pojedeme k moři. Kinobus nabízí 200 míst k sezení, bezplatnou půj-

Přijďte darovat krev do Thomayerovy nemocnice
261 082 436, popř. napsat dotaz na e-mail:
darci@ftn.cz. „Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli, navíc ji nelze uměle
vyrobit. Je nezbytná při těžkých úrazech, řadě operací, při léčbě otrav či zhoubných onemocněních. Zásadní roli mají též četné léky
vyrobené z krve, které pomáhají při poruchách její srážlivosti, při poruchách obranyschopnosti
a při léčbě popálenin,“ dodává Libuše Pešlová,
členka komise zdravotně sociální a rodinné politiky Prahy 4. Podrobné informace o podmínkách
darování krve najdete na www.ftn.cz v sekci Pacientům a veřejnosti – Oddělení a kliniky –
Transfuzní oddělení – Informace pro dárce. (red)

Odběry krve v Thomayerově nemocnici se provádějí v pondělí až pátek 7.15–10.00 hodin.
Minimální interval mezi dvěma následujícími
odběry je stanoven na 8 týdnů (doporučuje
se alespoň 10 týdnů), přičemž celkový počet
nesmí v jednom roce přesáhnout u mužů pět
a u žen čtyři. Dárce má nárok na pracovní volno
s plnou náhradou mzdy a taktéž může požádat
o snížení základu daně z příjmu o 2 000 Kč za každý odběr. Dárcem může být každý zdravý člověk
ve věku 18–65 let, který má v ČR platné zdravotní
pojištění a neprodělal žádnou závažnou chorobu,
která by ho vylučovala z dárcovství krve. Při pochybnostech lze provést konzultaci na telefonu

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:
Klub Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL, STAN)
Klub TOP 09
Klub zastupitelů městské části Praha 4 zvolených
za politické hnutí ANO 2011
Klub ČSSD
Klub ODS
Klub zastupitelů členů Hnutí ANO 2011
Klub Hnutí pro Prahu

Předseda klubu:
Mgr. Iva KOTVOVÁ
Filip VÁCHA
Ing. Viktor JANOUŠKOVEC

E-mail:
iva.kotvova@praha4.cz
filip.vacha@praha4.cz
viktor.janouskovec@praha4.cz

Ing. Petr HORÁLEK
Ing. Zdeněk KOVÁŘÍK
Mgr. Jarmila MACHOVÁ
Bc. Jan SCHNEIDER

petr.horalek@praha4.cz
zdenek.kovarik@praha4.cz
jarmila.machova@praha4.cz
jan.schneider@praha4.cz

Informační centra Úřadu mč Praha 4:

nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806 • Jílovská 1148/14,
tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141, tel.: 272 651 962 • Branická 44, tel.: 244 462 044 • K Libuši 7, tel.: 261 192 510 •
Štúrova 1284, tel.: 244 463 272 • CzechPOINT Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 358 •

Telefonické kontakty na MČ Praha 4:
261 192 111 (ústředna), 800 194 237 (bezplatná informační linka),
800 131 290 (Zelená linka životního prostředí a čistoty),
800 100 128 (bezplatná informační linka pro seniory).
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Farmáři jsou od září
ve Žlutých lázních
Horní část areálu Žluté lázně se od prvního zářijového
víkendu zaplní drobnými farmáři. Ti nabídnou čerstvé potraviny i drobné výrobky. Tržiště bude mít otevřeno každý
pátek a sobotu (pá 14.00–20.00, so 8.00–20.00 hod.).
Součástí trhů bude také kuchařská show Martina Polačka, který vykouzlí z čerstvých toskánských potravin chutné pokrmy. Zakoupit a ochutnat mohou návštěvníci také
francouzské speciality, včetně vína. Bezplatné parkování
přímo u tržiště. Info na www.trhyzlutelazne.cz.
(red)

SOUTĚŽTE
A VYHRAJTE

2 x 2 zpáteční
JÍZDENKY
DO MNICHOVA!
Máte rádi dobré pivo a skvělou zábavu?
Pak se vydejte
na největší pivní slavnost na
světě, na Oktoberfest do Mnichova, který se
letos koná od 19. září do 4. října. Na obrovském prostoru na Tereziánské louce vyrostou stovky stanů, v nichž
se bude čepovat lahodný chmelový mok, ochutnáte bavorské speciality, do pohybu se dají kolotoče, horské
dráhy a další atrakce a těšit se můžete i na nejrůznější
hudební a umělecká vystoupení. Tato akce rozhodně
stojí za návštěvu. Do Mnichova se výhodně a komfortně
dostanete luxusními autobusy společnosti Eurolines,
která sem z Prahy nebo Brna míří 2x denně a zpáteční
promo jízdenku pořídíte už od 900 Kč. V autobusech
Business Class máte navíc rozšířený prostor na nohy,
Wi-Fi v ČR i v zahraničí, zásuvky 230 V, denní tisk, časopisy a 0,5 l lahvičky občerstvující vody zdarma.
Více na www.eurolines.cz.

soutěžní otázka:
Kolik litrů piva vypili návštěvníci
na Oktoberfestu v roce 1997?

Šéfredaktor:
Martin Dudek,
tel.: 774 820 075
e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz

a) 800 000

Inzertní manažer:
Renáta Čížková,
tel.: 777 114 473, tel./fax: 222 980 260
e-mail: renata.cizkova@ceskydomov.cz

Dvě zpáteční jízdenky do Mnichova získají
44. a 66. správná odpověď zaslané na e-mail:
martin.dudek@ceskydomov.cz do 9. září 2015.
VÝHERCI Z LETNÍHO DVOJČÍSLA:
(správná odpověď a – Finsko): Daniel Pavel, Markéta
Zellnerová a Michaela Naňková. Gratulujeme!

Písemné připomínky, názory a podněty: Tučňák, Na Poříčí 8,
110 00 Praha 1 • www.ceskydomov.cz • Zde jsou podmínky inzerce
a termíny vydání • Uzávěrka říjnového čísla je 9. září 2015.

b) 3,1 milionu

c) 5,5 milionu

Nápověda na:
www.elines.cz/blog/cz/mnichov-a-pamatky-jinak

Kontrola distribuce časopisu: v rámci pravidelné kontroly distribuce si vás, čtenářky
a čtenáře Tučňáka, dovolujeme požádat o spolupráci. V případě, že neobdržíte časopis,
oznamte tuto skutečnost e-mailem na adresu: pribylova.sarka@cpost.cz. Nezapomeňte
vždy uvést ulici a číslo vašeho domu. Děkujeme.
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V rytmu swingu buší srdce mé Spolu/sami 1914
Prodaná nevěsta Vidím nevidím Macbeth Blackbird
Láska a informace Carmen Les Únos ze serailu Libuše
Le nozze di Figaro – Figarova svatba Labutí jezero Kafka
Cocktail 012 – The Best of Kouzelný cirkus Ze života hmyzu
Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) Don Giovanni Romeo a Julie
Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) Manon Lescaut Mikve
Human Locomotion Příhody lišky Bystroušky Čarodějův učeň Aida
Podivuhodné cesty Julese Verna Il trovatore (Trubadúr) Rudá Marie
Othello, benátský mouřenín Kámen Česká baletní symfonie II Salome
La bohème (Bohéma) Legendy magické Prahy Naši furianti Čert a Káča
Mefistofeles Strakonický dudák Audience u královny Madama Butterfly
Jako břitva (Němcová) Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři Boris Godunov
Louskáček Její pastorkyňa Slavík / Jolanta Sněhová královna Malý princ
Jeníček a Mařenka Orango & Antiformalistický jarmark Sen čarovné noci
Po sametu Die Fledermaus (Netopýr) Experiment myší ráj Modrý pták
Jedenácté přikázání Così fan tutte Rigoletto La Bayadère Blackbird
Rusalka Strasti života Ballettissimo Nabucco Zahradní slavnost
Labutí jezero Pán z Prasečkova Ohlušující pach bílé Turandot
Z prachu hvězd Jakobín La traviata Norma Vertigo Les
Strakonický dudák Tosca Popelka Z mrtvého domu
Elektra Romeo a Julie Čarokraj Valmont
OHAD NAHARIN: decadance
Andrea Chénier
Juliette (Snář)
Modrý pták
Macbeth
Kámen
Mikve
1914
Aida
Norma
Salome
Libuše
Tosca
Aida
1914
Vertigo
Blackbird
Ballettissimo
Jako břitva (Němcová)
Sněhová královna Malý princ La Bayadère
Kafka Legendy magické Prahy Po sametu Spolu/sami

DIVADLOBRANÍ

Ochutnejte s námi sezonu 2015/16
Ve dnech 17. 8. – 6. 9. 2015
Vám nabízíme SLEVU 40 %
na představení od 20. 8. do 30. 9. 2015!
Vstupenky lze zakoupit v pokladnách ND,
na e-mailu akce@narodni-divadlo.cz (faktura, dobírka)
nebo online. Při nákupu v pokladně a přes e-mail
uveďte heslo „Divadlobraní“.
Při nákupu online najdete heslo
pro uplatnění slevy na našem webu
v článku Divadlobraní 2015.
www.narodni-divadlo.cz
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